
Kaffemaskin

Intense
 

Med termokanne

Med intensitetsbryter

Svart og metall

 
HD7697/90

Få det nøyaktig slik du vil ha det
Fra mild til intens kaffe med intensitetsbryteren

Den patenterte intensitetsbryteren gjør at du kan angi måten vannet renner

gjennom kaffetrakteren på: en vid spredning av vann gir en jevn, mild smak, mens

en smal spredning av vann resulterer i en streng, intens smak.

Flott smak og aroma

Intensitetsbryter fra mild til sterk kaffe

Termokannen i rustfritt stål har doble vegger som holder på temperaturen

Enkel å bruke

Dryppstopp, slik at du får kaffe når du vil

Avtakbar vannbeholder for enkel fylling

Kalkrensinnstilling for optimal avkalking

Direkte automatisk av-funksjon for sikkerhet og for å spare energi



Kaffemaskin HD7697/90

Høydepunkter Spesifikasjoner

Intensitetsbryter

Den patenterte intensitetsbryteren gjør at du

kan angi måten vannet renner gjennom

kaffetrakteren på: en vid spredning av vann gir

en jevn, mild smak, mens en smal spredning

av vann resulterer i en streng, intens smak.

Dryppstopp

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaffe før

traktesyklusen er ferdig.

Avtakbar vannbeholder

Vannbeholderen er avtakbar, noe som gjør det

enkelt å fylle vann eller rengjøre

vannbeholderen.

Kalkrensinnstilling

Den spesielle kalkrensingsinnstillingen sikrer

et perfekt resultat når du avkalker kaffetrakteren.

Dette er viktig for å opprettholde den deilige

kaffesmaken.

Direkte automatisk avslåing

Når kaffen er traktet, slår kaffetrakteren seg av

automatisk av hensyn til sikkerheten og for å

spare energi. Termokannen sørger for å holde

kaffen varm.

Termokanne i rustfritt stål

Denne premium, uknuselige termokannen i

rustfritt stål holder kaffen smakfull og varm i

mer enn to timer. Takket være de doble

veggene holder kaffen minst 65° C etter 2 timer.

 

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Bærekraft

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

228 x 387 x 424 millimeter

Vekt, produkt: 2,241 kg

Service

To års garanti

Overflate

Materiale, vannbeholder: Plast

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Utforming

Farge: Svart og metall

Generelle spesifikasjoner

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Egnet for: Malt kaffepulver

Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke

Enkel bruk og komfort: Avtakbar

vannbeholder, Indikator for vannivå,

Automatisk avslåing, Dryppstopp,

Gjennomsiktig vannbeholder

Enkel rengjøring og vedlikehold:

Avkalkingsindikator, Avtakbar filterholder,

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin

Spesialfunksjoner: Intensitetsbryter

Tilbehør

Inkludert: Uknuselig termokanne

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet for vannbeholder: Opptil 15 kopper

Traktetid for én kanne: 10 min

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L

Ledningslengde: 0,88 m

Spenning: 220–240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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