
 

 

Philips Pure Essentials 
Collection
Koffiezetapparaat

• Met thermoskan
• MyAroma Control
• Wit

HD7692/30
Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt

MyAroma Control, om zelf te bepalen hoe sterk u uw koffie wilt hebben

Dit fraaie koffiezetapparaat combineert een uitstekend aroma met een geraffineerd 
ontwerp. Dankzij de sterkteregeling maakt u altijd koffie zoals u die graag drinkt. De 
thermoskan houdt uw koffie langer warm en vers.

Rijk aroma waar u van geniet
• Koffiesterkteregeling voor uw favoriete smaak
• 1400 watt
• Onbreekbare roestvrijstalen thermoskan

Op de eenvoudigste manier
• Afneembaar waterreservoir
• Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar wilt
• Lichtindicatie geeft aan wanneer u moet ontkalken.
• Wordt direct automatisch uitgeschakeld



 Koffiesterkteregeling

Met de Philips-koffiesterkteregeling kunt u de 
sterkte van uw koffie eenvoudig regelen en de 
gewenste instelling opslaan. Op die manier geniet u 
van uw lievelingskoffie, of u nu twee of tien koppen 
koffie maakt.

Thermoskan
De onbreekbare roestvrijstalen thermoskan van 
deze Philips-koffiemachine behoudt urenlang de 
perfecte temperatuur en het gewenste aroma.

Afneembaar waterreservoir

Het afneembare waterreservoir van uw 
koffiezetapparaat maakt het gemakkelijker om het 
waterreservoir schoon te maken of opnieuw water 
te vullen.

Druppelstop

Het Philips-koffiezetapparaat heeft een ingebouwde 
druppelstop die het koffiezetten onderbreekt 
wanneer u een kop koffie wilt inschenken.

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het Philips-
koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld. De 
thermoskan zorgt ervoor dat de koffie lange tijd 
warm blijft.

Ontkalkingsindicator
De koffiemachine van Philips geeft aan wanneer u het 
apparaat moet ontkalken. Regelmatig ontkalken met 
de speciaal ontwikkelde SENSEO® ontkalker zorgt 
voor de beste smaak en voorkomt kalkvorming door 
kraanwater.
HD7692/30

Specificaties
Algemene specificaties
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Verwijderbaar zwenkfilter
• Opbergvak voor snoer
• Automatische uitschakeling
• Drip-stop
• Verlichte aan/uitknop
• Antislipvoetjes
• Thermoskan
• Doorzichtig waterreservoir

Technische specificaties
• Vermogen: 1400 W
• Voltage: 220 - 240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten
• Capaciteit: 1,2 l / 2-15 koppen
• Snoerlengte: 0,9 m

Ontwerpspecificaties
• Materialen: Kom, deksel, stamper
• Afmetingen (L x B x H): 196 x 382 x 395 mm
• Kleur(en): HD 7692/30 witte/roestvrijstalen/rode 

accenten
• Gewicht (incl. verpakking): 3,2 kg
• Gewicht: 2,7 kg

Accessoires
• Aromakan
•
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