
 

Koffiezetapparaat

Avance Collection

 

Met glazen kan

Donkergrijs

 

HD7689/00

Het enige koffiezetapparaat met 2-in-1 water- en

koffiereservoir

vereenvoudigde bereiding van koffie

Geniet van smaakvolle filterkoffie met het unieke HD7689 Philips Avance-

koffiezetapparaat. Dit is: 1. Sneller te vullen: vul in één keer water en koffie bij 2.

Gemakkelijker schoon te maken: vaatwasmachinebestendige glazen kan en water-

en koffiereservoir

Heerlijke smaak en aroma

Hete plaat houdt uw koffie warm en lekker

Eenvoudig te realiseren

2-in-1 afneembare lader om eenvoudig met water en koffie te vullen

Gemakkelijke toegankelijk vanaf de voorzijde

Slimme waterniveauaanduiding voor eenvoudig vullen

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Kabelopslag voor eenvoudige plaatsing in uw keuken

Antislipvoetjes

Automatische uitschakeling na 30 minuten voor energiebesparing en veiligheid

Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken

Ontworpen voor u

Ontwerp met roestvrij staal

Past bij de Avance-ontbijtset
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Kenmerken

2-in-1 afneembare lader

Nu kunt u een hele kan koffie in één keer

zetten! Dankzij de 2-in-1 afneembare lader

kunt u water en koffie in één keer bijvullen.

Volledige toegang aan de voorzijde

Met dit nieuwe ontwerp hoeft u uw

koffiezetapparaat nooit meer te verplaatsen.

Alle onderdelen zijn toegankelijk vanaf de

voorzijde.

Slimme waterniveauaanduiding

Deze slimme waterniveau-indicator is

geïntegreerd in het waterreservoir, waarmee u

heel eenvoudig kunt zien hoeveel kopjes u

hebt gevuld.

Druppelstop

Met de druppelstop kunt u een kopje koffie

schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Automatische uitschakeling (30 min.)

30 minuten na het zetten van uw koffie wordt

het koffiezetapparaat automatisch

uitgeschakeld om energie te besparen en voor

de veiligheid. Dit is volgens de EU-

regelgeving, die van toepassing is op alle

koffiezetapparaten in de EU. Philips biedt

koffiezetapparaten met een thermische kan, als

u wilt dat uw koffie langer warm blijft.

Kabelopslag

Resterende kabellengte kan worden

opgeborgen in het kabelcompartiment onder

het koffiezetapparaat. Zo plaatst u het

koffiezetapparaat mooi in uw keuken.

Antislipvoetjes

De antislipvoetjes van dit Philips-

koffiezetapparaat verzekeren dat uw

koffiezetapparaat stabiel staat.

Hete plaat

Hete plaat houdt uw koffie warm en lekker

Ontwerp met roestvrij staal

Dit Philips-koffiezetapparaat bevat roestvrij

staal en kwaliteitskunststof voor een uniek

ontwerp dat overal de aandacht trekt.

Past bij de Avance-set

Het koffiezetapparaat past bij het

roestvrijstalen broodrooster en de waterkoker

uit de Avance-serie.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

De glazen kan en de filterhouder kunnen

eenvoudig in de vaatwasmachine worden

schoongemaakt.

iF Design Award

De iF Product Design Award is één van de

belangrijkste awards voor design ter wereld.Elk

jaar wordt het iF-kwaliteitszegel, dat over de

hele wereld wordt erkend, toegekend aan

uitstekend ontwerp in de drie

designcategorieën product, communicatie en

verpakking.
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Specificaties

Accessoires

Inclusief: Glazen kan

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1400 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 250 x 270

x 360 mm

Productgewicht: 2,56 kg

Afmetingen van verpakking (b x d x h): 270 x

250 x 360 mm

Gewicht (incl. verpakking): 6,16 kg

Algemene specificaties

Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder

Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbaar

waterreservoir, Waterniveauaanduiding,

Automatische uitschakeling, Druppelstop

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige

onderdelen

Afwerking

Materiaal waterreservoir: Plastic

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en

kunststof

Service

2 jaar garantie

Ontwerp

Kleur: Grijs

Technische specificaties

Waterboilers: 0

Capaciteit waterreservoir: Maximaal 15 Bekers

Koffiezettijd voor een volle kan: 10 min.

Koffietemperatuur: 80 - 85 graad

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Snoerlengte: 0,85 m

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50 - 60 Hz
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