
Kaffemaskine

Intense

 

Med glaskande

Med styrkeknap

Sort/metal

 
HD7695/90

Få det præcis som du vil have det
Mild til stærk kaffe med knap til styring af kaffens styrke

Den patenterede styrkeknap giver dig mulighed for at indstille måden, hvorpå

vandet løber gennem kaffebønnerne: En bred vandfordelingsindstilling giver en

jævn, mild smag, mens en smal fordeling resulterer i en stærk, intens smag.

Fantastisk smag og aroma

Aroma twister cirkulerer kaffen for at sikre en optimal smag

Styrkeknap til brygning af mild til stærk kaffe

Friskhedsindikator

Nem at anvende

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Aftagelig vandtank for nem påfyldning

Justerbar hold varm-tid fra 10 minutter til 2 timer

Calc Clean-indstilling til optimal afkalkning

Dele, der tåler opvaskemaskine, giver nem rengøring

Auto-sluk efter 30 min. af hensyn til energibesparelse og sikkerhed



Kaffemaskine HD7695/90

Vigtigste nyheder

Aroma twister

Denne smarte dyse inde i kanden cirkulerer

den indstrømmende kaffe jævnt gennem

kanden for at opnå en optimal og ensartet

aroma, fra den første til den sidste kop.

Styrkeknap

Den patenterede styrkeknap giver dig

mulighed for at indstille måden, hvorpå vandet

løber gennem kaffebønnerne: En bred

vandfordelingsindstilling giver en jævn, mild

smag, mens en smal fordeling resulterer i en

stærk, intens smag.

Drypstop-funktion

Drypstop-funktion giver dig mulighed for at

skænke en kop kaffe, inden hele

bryggeprocessen er afsluttet.

Justerbar hold varm-tid

Vælg, hvor længe din kaffe skal holdes varm

efter brygning. Du kan justere den automatiske

slukningstid fra 10 minutter op til 2 timer.

Friskhedsindikator

Friskhedsindikatoren viser, når din kaffe ikke

længere har den bedste aroma og friskhed.

Aftagelig vandtank

Vandtanken er aftagelig, hvilket gør det let at

påfylde vand eller rengøre vandtanken.

Calc Clean-indstilling

Den specielle afkalkningsindstilling sikrer et

optimalt resultat, når du afkalker

kaffemaskinen. Dette er vigtigt for at bevare en

god kaffesmag.

Dele, der tåler opvaskemaskine

Kanden og filterholderen kan nemt vaskes i

opvaskemaskinen.

Automatisk slukning (30 min.)

30 minutter efter brygning af din kaffe slukker

kaffemaskinen automatisk for at spare energi

og af hensyn til sikkerheden. Dette er i

overensstemmelse med EU-regler, der gælder

for alle kaffemaskiner i EU. Hvis du gerne vil

have kaffen til at holde sig varm i længere tid,

tilbyder Philips kaffemaskiner med

termokande.



Kaffemaskine HD7695/90

Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1000 W

Vægt og dimensioner

Produktets mål (B x D x H): 228 x 387 x

410 mm

Produktets vægt: 1,895 kg

Emballagens mål (B x D x H): 288 x 420 x

490 mm

Vægt inkl. emballage: 2,495 kg

Service

2 års reklamationsret

Overflade

Materiale: vandtank: Plastik

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic

Design

Farve: Sort og metal

Generelle specifikationer

Temperaturindstillinger: 3

Kaffedrikke: Filterkaffe

Velegnet til: Formalet kaffepulver

Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke,

Justerbar temperatur

Brugervenlighed og komfort: Aftagelig

vandbeholder, Vandstandsindikation, Auto-

sluk, Drypstop-funktion

Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator

for afkalkning, Aftagelig filterholder, Dele, der

tåler opvaskemaskine

Specielle funktioner: Styrkeknap

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Tekniske specifikationer

Kapacitet: vandtank: Op til 15 bægre

Bryggetid for en kande: 10 min

Kapacitet: vandtank: 1,2 L

Ledningslængde: 0,88 m

Spænding: 220 - 240 V

Frekvens: 50 - 60 Hz
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