
Kahvinkeitin

Pure Essentials

 
Mukana lämpökannu

Valmistusmaa: Saksa

Musta

 
HD7692/90

Täydellistä espressoa yhdellä painalluksella
My Aroma Control -toiminnolla voit valita kahvin

voimakkuuden

Hienostuneessa kahvinkeittimessä yhdistyy aromin ja muotoilun erinomainen

laatu. Vahvuuden säädön ansiosta voit keittää omien mieltymystesi mukaista

kahvia milloin itse haluat. Termoskannu pitää kahvin tuoreena ja kuumana

pitempään.

Mahtava maku ja aromi

1,400 wattia

Kestävä lämpökannu ruostumatonta terästä

Suunniteltu sinua varten

Vahvuuden valinnan avulla saat juuri haluamasi vahvuista kahvia

Kalkinpoiston merkkivalo

Helppokäyttöinen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta

Irrotettava vesisäiliö helpottaa täyttöä

Kääntyvä suodatinteline on helppo täyttää

Johdon säilytyslokero helpottaa sijoittamista keittiöön



Kahvinkeitin HD7692/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

Vahvuuden valinta

Valitse kahvin vahvuudeksi mieto, keskivahva

tai vahva.

Kalkinpoiston merkkivalo

Philips-kahvinkeitin muistuttaa, kun on aika

poistaa kalkki laitteesta. Säännöllinen

kalkinpoisto takaa parhaan kahvin maun ja

estää hanaveden aiheuttamia kalkkikertymiä.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Suora automaattinen virrankatkaisu

Kahvinsuodatuksen jälkeen kahvinkeittimen

virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää

energiaa ja lisää turvallisuutta. Lämpökannu

pitää kuitenkin kahvin lämpimänä.

Irrotettava vesisäiliö

Irrotettavan vesisäiliön voi täyttää ja puhdistaa

helposti.

Lämpökannu

Philips-kahvinkeittimen ruostumattomasta

teräksestä valmistettu kestävä lämpökannu

säilyttää aromit ja pitää juomasi juuri oikeassa

lämpötilassa.

 

Muotoilu

Väri: Musta

Nauti suodatinkahvista omalla tavallasi

Automaattinen virrankatkaisu

Hyvää suodatinkahvia helposti

Vesimäärän ilmaisin

Irrotettava suodatinteline

Konepestävät osat

Tippalukko

Valaistu käynnistyskytkin

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 382 x 196 x

395 mm

Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V

Pakkauksen paino: 3,2 kg

Tuotteen paino: 2,7 kg

Tekniset tiedot

Kahvikannun tyyppi: Kestävä lämpökannu,

Lasinen aromikannu

Johdon säilytys

Tuetut kahvityypit: Jauhettu kahvi

Alkuperämaa: Valmist. Kiinassa, Suunniteltu

Alankomaissa

Virta: 1400 W

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz

Suodatusaika: <10 minuutti(a)

Kapasiteetti: 1,2 l / 10-15 kuppia

Johdon pituus: 88 cm

Muotoilutiedot

Väri(t): HD 7692/90 musta / ruostumaton

teräs / punainen tehosteväri
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