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γεύσης MyAroma για καφέ όπως ακριβώς σας αρέσει

φετιέρα, κατασκευασµένη από µοντέρνα υλικά υψηλής ποιότητας για όσους αναζητούν 

τα τόσο στο άρωµα του καφέ όσο και στο σχεδιασµό της καφετιέρας. Το µοναδικό, 

νο στις ανάγκες σας, σύστηµα παρασκευής καφέ διασφαλίζει ότι ο καφές 

αι ακριβώς όπως σας αρέσει.

ιο άρωµα της προτίµησής σας
ιση MyAroma για καφέ µε τη γεύση που προτιµάτε
ία υψηλής ταχύτητας για διασφάλιση του βέλτιστου αρώµατος

ν πιο εύκολο τρόπο
σπώµενο δοχείο νερού για εύκολη πλήρωση νερού
ουργία προστασίας σταξίµατος για να διακόπτετε την παρασκευή όποτε θέλετε
νεργοποιείται αυτόµατα µετά από 2 ώρες για σιγουριά
υπενθυµίζει πότε πρέπει να πραγµατοποιήσετε απασβέστωση της καφετιέρας
τε τον καφέ σας, ακριβώς την ώρα που θέλετε, χάρη στο χρονοδιακόπτη µε δυνατότητα 
ρύθµισης
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Γενικές προδιαγραφές
• Κανάτα Aroma
• Εξαρτήµατα που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
• Αποσπώµενο φίλτρο περιστροφικής κίνησης
• Σύστηµα τύλιξης καλωδίου

Τεχνικές προδιαγραφές
• Ισχύς: 1400 W
• Τάση: 220-240 V
• Συχνότητα: 50/60 Hz
• Μήκος καλωδίου: 0.88 m
• Χωρητικότητα: 1,2L/ 1-15 l
• Χρόνος παρασκευής: < 10 λεπτό(ά)

Προδιαγραφές σχεδίασης
• Υλικά: ∆οχείο, κάλυµµα, προωθητήρας, γυάλινη 

κανάτα
• ∆ιαστάσεις (Μ x Π x Υ): 196 x 382 x 395 mm
• Βάρος συσκευής: 2,0 kg
• Χρώµα: HD 7690/90 Μαύρο/ανοξείδωτο ατσάλι/

µε κόκκινες λεπτοµέρειες
• Βάρος (µε τη συσκευασία): 2,7 kg

Αξεσουάρ
• Κανάτα: HD7985 (Λευκό), HD7986 (Μαύρο)
•

Καφετιέρα
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