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Aina juuri mieleisesi lopputulos
Säädä kahvin vahvuutta säätimellä

Patentoidun vahvuuden säätimen avulla voit säätää tapaa, jolla vesi valutetaan

kahvin lävitse: laaja valutus tuottaa pehmeän, miedon maun ja kapea valutus

tuottaa vahvan, intensiivisen maun.

Mahtava maku ja aromi

Valitse mieto tai vahva maku vahvuuden säätimellä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun lämpökannun kaksikerrosrakenne säilyttää

oikean lämpötilan

Helppokäyttöinen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Irrotettava vesisäiliö helpottaa täyttöä

Kalkinpoistoasetus optimoi kalkinpoiston

Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta



Kahvinkeitin HD7697/90

Kohokohdat

Vahvuuden säädin

Patentoidun vahvuuden säätimen avulla voit

säätää tapaa, jolla vesi valutetaan kahvin

lävitse: laaja valutus tuottaa pehmeän, miedon

maun ja kapea valutus tuottaa vahvan,

intensiivisen maun.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Irrotettava vesisäiliö

Irrotettavan vesisäiliön voi täyttää ja puhdistaa

helposti.

Kalkinpoistoasetus

Kalkinpoistoasetus varmistaa, että

kahvinkeittimen kalkinpoisto onnistuu

optimaalisesti. Näin kahvisi on aina yhtä

herkullista.

Suora automaattinen virrankatkaisu

Kahvinsuodatuksen jälkeen kahvinkeittimen

virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää

energiaa ja lisää turvallisuutta. Lämpökannu

pitää kuitenkin kahvin lämpimänä.

Lämpökannu ruostumatonta terästä

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun

lämpökannun laadukas kaksikerrosrakenne

säilyttää kahvin aromit ja pitää juoman

vähintään 65 °C:n lämpötilassa yli 2 tunnin

ajan.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 000 W

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 228 x 387 x

424 mm

Tuotteen paino: 2,241 kg

Huolto

2 vuoden takuu

Pinnoitus

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä ja

muovia

Muotoilu

Väri: Musta ja metalli

Yleiset tiedot

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe

Juoman mukautus: Säädettävä kahvin

voimakkuus

Helppo ja mukava käyttää: Irrotettava

vesisäiliö, Vesimäärän ilmaisin, Automaattinen

virrankatkaisu, Tippalukko, Läpinäkyvä

vesisäiliö

Helppo puhdistaa ja huoltaa:

Kalkinpoistonilmaisin, Irrotettava

suodatinteline, Konepestävät osat

Erityistoiminnot: Vahvuuden säädin

Lisätarvikkeet

Mukana: Kestävä lämpökannu

Tekniset tiedot

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 15 kuppia

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 V

Johdon pituus: 0,88 m

Jännite: 220–240 V

Taajuus: 50–60 Hz
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