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Intense

 

Med termokande

Med styrkeknap

Sort/metal

 
HD7697/90

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

Styrkeknap til brygning af mild til stærk kaffe

Dobbeltvægget termokande i rustfrit stål holder temperaturen

Nem at anvende

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

Aftagelig vandtank for nem påfyldning

Calc Clean-indstilling til optimal afkalkning

Omgående automatisk slukning sparer energi og giver sikkerhed



Kaffemaskine HD7697/90

Vigtigste nyheder Specifikationer

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.

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.

Direkte automatisk slukning

Efter brygningen af din kaffe slukkes

kaffemaskinen automatisk af hensyn til

sikkerheden og energiforbruget. Termokanden

sørger for, at kaffen holdes varm.

Termokande i rustfrit stål

Denne eksklusive, brudsikre termokande i

rustfrit stål bevarer den fulde aroma og

temperatur i mere end 2 timer. Takket være det

dobbeltvæggede design er kaffen mindst 65°C

efter 2 timer.

Oprindelsesland

Fremstillet i: Kina

Bæredygtighed

Strømforbrug brygning: 1000 W

Vægt og dimensioner

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

424 mm

Produktets vægt: 2,241 kg

Service

2 års reklamationsret

Overflade

Materiale: vandtank: Plastik

Materiale: basisenhed: Rustfrit stål og plastic

Design

Farve: Sort og metal

Generelle specifikationer

Kaffedrikke: Filterkaffe

Velegnet til: Formalet kaffepulver

Tilpasning pr. drik: Justerbar kaffestyrke

Brugervenlighed og komfort: Aftagelig

vandbeholder, Vandstandsindikation, Auto-

sluk, Drypstop-funktion, Gennemsigtig

vandtank

Nem rengøring og vedligeholdelse: Indikator

for afkalkning, Aftagelig filterholder, Dele, der

tåler opvaskemaskine

Specielle funktioner: Styrkeknap

Tilbehør

Inklusive: Brudsikker termokande

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

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt

garanteret lang levetid.
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