
Kaffemaskine

Pure Essentials

 

Med glaskande

Sort

 
HD7693/90

Få det præcis som du vil have det
My Aroma Control giver kaffe, som du kan lide den

Den elegante Philips HD7686/30-kaffemaskine kombinerer aroma og design i

suveræn kvalitet. Den indbyggede kaffevægt, som kontrollerer kaffens styrke, giver

dig den perfekte kop kaffe, når du har brug for det

Designet til dig

System til kontrol af kaffestyrke, så du får din kaffe, som du vil have den

Lysindikator for afkalkning

Nem at anvende

Drypstop-funktion, så kaffebrygningen kan afbrydes manuelt

Automatisk slukning efter 2 timer

Aftagelig filterholder

Aftagelig vandtank

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Kabelopbevaring

1,400 W



Kaffemaskine HD7693/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion til at afbryde

kaffebrygningen, når du vil hælde en kop kaffe

op

Dele, der tåler opvaskemaskine

Alle denne Philips-kaffemaskines dele tåler

opvaskemaskine, så de nemt og praktisk kan

rengøres.

Auto-sluk

Glemt at slukke kaffemaskinen? Bare rolig! 2

timer efter brygningen af kaffen slukkes

kaffemaskinen automatisk for at spare energi.

Afkalkningsindikator

Philips-kaffemaskinen minder dig om, hvornår

den skal afkalkes. Jævnlig afkalkning sikrer den

bedste kaffesmag og forhindrer kalkaflejring fra

postevand.

Aftagelig vandtank

Din kaffemaskines aftagelige vandtank gør det

nemmere at rengøre vandtanken eller

genopfylde med vand.

Coffee Strength Control

Philips Coffee Strength Control giver dig

mulighed for at variere kaffestyrken uden de

store problemer, så du får den, som du vil have

den. Det betyder, at du kan nyde din foretrukne

smag, uanset om du brygger to eller ti kopper.

 

Design

Farve: Rustfrit stål og sort

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1400 W

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 2 kg

Vægt inkl. emballage: 2,7 kg

Produktets mål (B x D x H): 196 x 382 x

395 mm

Overflade

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic

Materiale: vandtank: Plastik

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Service

2 års reklamationsret

Generelle specifikationer

Kompatibel kaffeportion: Formalet kaffepulver

Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke

Brugervenlighed og komfort:

Vandstandsindikation, Aftagelig

vandbeholder, Gennemsigtig vandtank, Auto-

sluk, Drypstop-funktion

Nem rengøring og vedligeholdelse: Dele, der

tåler opvaskemaskine, Aftagelig filterholder

Kaffedrikke: Filterkaffe

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Tekniske specifikationer

Pumpetryk: Ingen pumpe

Kapacitet: vandtank: Op til 15 bægre

Vandkogere: 0

Bryggetid for en kande: 10 min

Ledningslængde: 0,88 m

Kapacitet: Vandtank: op til 15

Kapacitet: vandtank: 1,2 l

Spænding: 220 - 240 V

Frekvens: 50 - 60 Hz
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