
Kaffebryggare

Pure Essentials

 

Med glaskanna

Svart

 
HD7693/90

Få den precis som du vill
MyAroma Control så att kaffet alltid smakar som det ska

I den här sofistikerade kaffebryggaren Philips HD7686/30 kombineras utmärkt

kvalitet och design. Styrkekontrollfunktionen med integrerad kaffevåg gör att du

kan brygga ditt kaffe precis som du vill ha det.

Utformad för dig

Kontroll av kaffestyrkan för din önskade smak

Indikatorlampa för avkalkning

Enkel att använda

Droppstopp så att du kan stoppa kaffebryggningen när du vill

Auto-avstängning efter 2 timmar

Löstagbar filterhållare

Löstagbar vattenbehållare

Diskmaskinssäkra delar för enkel rengöring

Kabelförvaring

1 400 Watt



Kaffebryggare HD7693/90

Funktioner Specifikationer

Droppstopp

Med droppstopp kan du stoppa bryggningen

när du vill för att hälla upp en kopp kaffe

Delar som kan diskas i diskmaskin

Alla delar av den här kaffebryggaren från

Philips tål maskindisk för enkel och smidig

rengöring.

Automatisk avstängning

Glömde du att stänga av kaffebryggaren? Oroa

dig inte! 2 timmar efter bryggningen stängs

kaffebryggaren av automatiskt för att spara

energi.

Avkalkningsindikator

Kaffebryggaren från Philips påminner dig när

det är dags för avkalkning. Regelbunden

avkalkning ger kaffet bästa smak och förhindrar

kalkavlagringar från kranvattnet.

Löstagbar vattenbehållare

Den löstagbara vattentanken på

kaffebryggaren gör det enklare att rengöra

vattentanken och fylla på vatten.

Kontroll av kaffestyrkan

Philips system för kontroll av kaffestyrkan låter

dig enkelt variera styrkan på kaffet och spara

inställningen som du föredrar. På så sätt kan

du få den önskade smaken på kaffet oavsett

om du brygger två eller tio koppar.

 

Design

Färg: Rostfritt stål och svart

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 400 W

Vikt och mått

Produktens vikt: 2 kg

Vikt inkl. förpackning: 2,7 kg

Produktens mått (B x D x H): 196 x 382 x

395 mm

Legering

Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Material, vattenbehållare: Plast

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Service

2 års garanti

Allmänna specifikationer

Kompatibel kaffeservering: Malet kaffepulver

Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka

Enkel och bekväm att använda:

Vattennivåindikering, Löstagbar vattentank,

Genomskinlig vattentank, Automatisk

avstängning, Droppstopp

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Löstagbar

filterhållare

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Tekniska specifikationer

Pumptryck: Ingen pump

Kapacitet, vattentank: Upp till 15 muggar

Vattenkokare: 0

Bryggtid för en kanna: 10 min

Sladdlängd: 0,88 m

Vattentankskapacitet: upp till 15

Kapacitet, vattentank: 1,2 l

Spänning: 220 - 240 V

Frekvens: 50–60 Hz
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