
Kahvinkeitin

Pure Essentials

 

Lasikannu

Musta

 
HD7693/90

Aina juuri mieleisesi lopputulos
Aroma Control -toiminnolla kahvia juuri sinun makuusi

Hienostuneessa Philips HD7686/30 -kahvinkeittimessä yhdistyy aromin ja

muotoilun erinomainen laatu. Vahvuuden säädön ja kiinteän kahviasteikon

ansiosta voit keittää omien mieltymystesi mukaista kahvia

Suunniteltu sinua varten

Saat juuri haluamasi vahvuista kahvia kahvin vahvuuden säädöllä

Kalkinpoiston merkkivalo

Helppokäyttöinen

Tippalukko keskeyttää suodattamisen silloin, kun haluat

Autom. virrankatkaisu 2 tunnin jälkeen

Irrotettava suodatinteline

Irrotettava vesisäiliö

Konepestävät, helposti puhdistettavat osat

Johtojen säilytys

1,400 wattia



Kahvinkeitin HD7693/90

Kohokohdat Tekniset tiedot

Tippalukko

Tippalukko keskeyttää suodatuksen, kun haluat

kaataa kupillisen kahvia

Konepestävät osat

Kaikki Philips-kahvinkeittimen osat ovat

konepesun kestäviä, mikä helpottaa

puhdistamista.

Automaattinen virrankatkaisu

Unohditko katkaista kahvinkeittimen virran? Ei

huolta! Kahvinkeitin sammuu automaattisesti

säästääkseen energiaa, kun kahvin

keittämisestä on kulunut 2 tuntia.

Kalkinpoiston merkkivalo

Philips-kahvinkeitin muistuttaa, kun on aika

poistaa kalkki laitteesta. Säännöllinen

kalkinpoisto takaa parhaan kahvin maun ja

estää hanaveden aiheuttamia kalkkikertymiä.

Irrotettava vesisäiliö

Kahvinkeittimen irrotettava vesisäiliö helpottaa

säiliön puhdistamista ja täyttämistä.

Kahvin vahvuuden säätö

Philipsin kahvin vahvuuden säädöllä voit

muuttaa kahvin vahvuutta helposti ja tallentaa

suosikkiasetuksesi. Tällä tavoin voit nauttia

aina toiveittesi mukaisesta kahvista huolimatta

siitä, kuinka monta kuppia keität kerralla.

 

Muotoilu

Väri: Metalli ja musta

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1400 W

Hyvää suodatinkahvia helposti

Vesimäärän ilmaisin

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 2 kg

Paino pakattuna: 2,7 kg

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

395 mm

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Käytettävä kahvityyppi: Kahvijauhe

Juoman mukautus: Säädettävä kahvin

voimakkuus

Helppo ja mukava käyttää: Vesimäärän

ilmaisin, Irrotettava vesisäiliö, Läpinäkyvä

vesisäiliö, Automaattinen virrankatkaisu,

Tippalukko

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Konepestävät

osat, Irrotettava suodatinteline

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Kannu: HD7985 (valkoinen), HD7986 (musta)

Tekniset tiedot

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Johdon pituus: 0,88 m

Vesisäiliön tilavuus: enintään 15

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 l

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50/60 Hz
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