
Koffiezetapparaat

Intense

 

Met thermische kan

Met intensiteitsknop

Zwart/metaal

 
HD7697/90

Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt
Milde tot intense koffie dankzij de intensiteitsknop

Met de gepatenteerde intensiteitsknop kunt u de manier waarop het water door

de koffie stroomt zelf aanpassen: een wijde waterdistributie geeft een zachte,

milde smaak, terwijl een geconcentreerde waterdistributie in een sterke, intense

smaak resulteert.

Heerlijke smaak en aroma

Hiermee kunt u een intensiteit kiezen van milde tot sterke koffie

Roestvrijstalen thermische kan met dubbele wand om de temperatuur te behouden

Eenvoudig te realiseren

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

Calc Clean-stand voor een optimale ontkalking

Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te

besparen



Koffiezetapparaat HD7697/90

Kenmerken

Intensiteitsknop

Met de gepatenteerde intensiteitsknop kunt u

de manier waarop het water door de koffie

stroomt zelf aanpassen: een wijde

waterdistributie geeft een zachte, milde

smaak, terwijl een geconcentreerde

waterdistributie in een sterke, intense smaak

resulteert.

Druppelstop

Met de druppelstop kunt u een kopje koffie

schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Afneembaar waterreservoir

Het waterreservoir is afneembaar, waardoor dit

eenvoudig is te vullen of schoon te maken.

Calc Clean-stand

De speciale Calc-Clean-instelling zorgt voor

een optimaal resultaat wanneer u het

koffiezetapparaat ontkalkt. Dit is belangrijk om

de heerlijke koffiesmaak te behouden.

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het

koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld

om energie te besparen en voor de veiligheid.

De thermische kan zorgt ervoor dat de koffie

warm blijft.

Roestvrijstalen thermische kan

De luxe, onbreekbare roestvrijstalen

thermische kan houdt het volle aroma en de

temperatuur meer dan 2 uur vast. Dankzij het

dubbelwandige ontwerp is de koffie na 2 uur

nog minstens 65 °C.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1000 W

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 228 x 387

x 424 millimeter

Productgewicht: 2,241 kg

Service

2 jaar garantie

Afwerking

Materiaal waterreservoir: Plastic

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal en

kunststof

Ontwerp

Kleur: Zwart/metaal

Algemene specificaties

Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Geschikt voor: Gemalen koffiepoeder

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte

Gebruiksgemak en comfort: Verwijderbaar

waterreservoir, Waterniveauaanduiding,

Automatische uitschakeling, Druppelstop,

Doorzichtig waterreservoir

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Ontkalkindicator, Verwijderbare filterhouder,

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Speciale functies: Intensiteitsknop

Accessoires

Inclusief: Onbreekbare thermische kan

Technische specificaties

Capaciteit waterreservoir: Maximaal 15 Bekers

Koffiezettijd voor een volle kan: 10 min.

Capaciteit waterreservoir: 1,2 l

Snoerlengte: 0,88 m

Voltage: 220 - 240 volt

Frequentie: 50 - 60 Hz
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