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HD7688/50

Den eneste kaffemaskine med vand- og

kaffetank i én

forenklet kaffetilberedelse

Nyd velsmagende filterkaffe med denne unikke Philips Avance-kaffemaskine

HD7688, som er: 1. Hurtigere at fylde: Fyld vand og kaffe i på én gang, 2. Nemmere

at rengøre: Glaskande og tank til vand og kaffe tåler opvaskemaskine

Fantastisk smag og aroma

Varmepladen holder din kaffe varm og velsmagende

Nem at anvende

2-i-1 aftagelig enhed til nem påfyldning af vand og kaffe

Nem adgang fra forsiden

Smart vandstandsindikator for nem påfyldning

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Opbevaring til kablet sikrer nem placering i køkkenet

Skridsikre "fødder"

Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Designet til dig

Design i rustfrit stål

Passer til Avance-morgenmadssættet



Kaffemaskine HD7688/50

Vigtigste nyheder

2-i-1 aftagelig enhed

Nu kan du brygge en kande kaffe på stedet! En

2-i-1 aftagelig enhed gør det muligt at påfylde

vand og kaffe i en enkelt bevægelse.

Fuld adgang fra forsiden

Med dette nye design er det ikke længere

nødvendigt at flytte din kaffemaskine. Alle dele

er tilgængelige fra forsiden.

Smart vandstandsindikator

Denne smarte vandstandsindikator er integreret

i vandtanken, hvilket gør det let at se, hvor

mange kopper du har påfyldt.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Automatisk slukning (30 min.)

30 minutter efter brygning af din kaffe slukker

kaffemaskinen automatisk for at spare energi

og af hensyn til sikkerheden. Dette er i

overensstemmelse med EU-regler, der gælder

for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du gerne vil

have kaffen til at holde sig varm i længere tid,

tilbyder Philips kaffemaskiner med

termokande.

Kabelopbevaring

Overskydende kabel kan opbevares i

kabelopbevaringsrummet under kaffemaskinen.

Det gør det nemt at placere kaffemaskinen i dit

køkken.

Skridsikre "fødder"

De skridsikre fødder på denne Philips

kaffemaskine sikrer, at din kaffemaskine står

stabilt.

Varmeplade

Varmepladen holder din kaffe varm og

velsmagende

Design i rustfrit stål

Designet af denne Philips kaffemaskine

kombinerer rustfrit stål med plast i høj kvalitet

til et unikt design, der tiltrækker

opmærksomhed.

Passer til Avance-sættet

Kaffemaskinen passer til både brødristeren i

rustfrit stål og elkedlen i Avance-serien.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Glaskanden og filterholderen kan nemt vaskes i

opvaskemaskine.

iF Design Award!

IF Design Award er en de vigtigste designpriser

i verden.Hvert år tildeles iF-kvalitetsstemplet,

som er anerkendt overalt i verden, til

fremragende design i de tre discipliner produkt,

kommunikation og emballagedesign.



Kaffemaskine HD7688/50

Specifikationer

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1400 W

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 250 x 270 x

360 mm

Produktets vægt: 2,56 kg

Emballagens mål (B x D x H): 270 x 250 x

360 mm

Vægt inkl. emballage: 6,16 kg

Generelle specifikationer

Kaffedrikke: Filterkaffe

Kompatibel kaffeportion: Formalet kaffepulver

Brugervenlighed og komfort: Aftagelig

vandbeholder, Vandstandsindikation, Auto-

sluk, Drypstop-funktion

Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator

for afkalkning, Dele, der tåler opvaskemaskine

Overflade

Materiale: vandtank: Plastik

Materiale: basisenhed: Plastik

Service

2 års reklamationsret

Design

Farve: Sort

Tekniske specifikationer

Vandkogere: 0

Kapacitet: vandtank: Op til 15 bægre

Bryggetid for en kande: 10 min

Kaffetemperatur: 80 - 85 °

Kapacitet: vandtank: 1,2 L

Ledningslængde: 0,85 m

Spænding: 220 - 240 V

Frekvens: 50 - 60 Hz
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