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Den enda kaffebryggaren med 2-i-1-behållare

för vatten och kaffe

enklare kaffebryggning

Njut av välsmakande bryggkaffe med Philips Avance-kaffebryggare i rostfritt stål.

Den unika 2-i-1-behållaren för malet kaffe och vatten ger en snabbare

kaffebryggning och kan diskas i diskmaskin.

Enkel att använda

2-i-1 löstagbar behållare för enkel påfyllning av vatten och kaffe

Enkel åtkomst från framsidan

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Automatisk avstängning direkt för säkerhet och för att spara energi

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Kabelförvaring för enkel placering i köket

Autoavstängning efter 30 min. sparar energi och ger ökad säkerhet

Utformad för dig

Design i rostfritt stål

Passar till Avance-frukostserien

Fantastisk smak och arom

Okrossbar termokanna i rostfritt stål med dubbla väggar
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Funktioner

2-i-1 löstagbar behållare

Nu kan du brygga en kanna kaffe på en gång!

2-i-1 löstagbar behållare gör att vatten och

kaffe kan fyllas på samtidigt.

Fullständig åtkomst från framsidan

Med denna nya formgivning finns det inget

behov att flytta kaffebryggaren mer. Du når alla

delar från framsidan.

Smart vattennivåindikering

Den här smarta vattennivåindikatorn är

inbyggd i vattentanken så att du lätt ser hur

många koppar du fyllde.

Direkt automatisk avstängning

Kaffebryggaren stängs av automatiskt efter

bryggning av kaffet för säkerhet och för att

spara energi. Termoskannan ser till att kaffet

håller sig varmt.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Kabelförvaring

Extra kabel kan förvaras i kabelfack under

kaffebryggaren. Det gör att det går att placera

kaffebryggaren i köket.

Automatisk avstängning (30 min)

30 minuter efter att kaffet har bryggts, stängs

kaffebryggaren av automatiskt av säkerhetsskäl

och för att spara energi. Det här är enligt en

EU-förordning, som gäller för alla

kaffebryggare i EU. Om du vill att kaffet ska

hålla sig varmt längre, har Philips en

kaffebryggare med temoskanna.

Design i rostfritt stål

Den här Philips-kaffebryggaren är utformad i

rostfritt stål och plastmaterial av hög kvalitet för

en unik design som drar blickarna till sig.

Passar till Avance-serien

Kaffebryggaren passar ihop med brödrosten

och vattenkokaren i rostfritt stål i Avance-

serien.

Okrossbar termoskanna

Den okrossbara termokannan i rostfritt stål med

dubbla väggar garanterar att kaffet behåller sin

temperatur och arom under lång tid.

iF Design Award

IF Product Design Award är ett de mest

prestigefyllda designprisen i världen.Varje år

tilldelas iF:s renommerade kvalitetsintyg för

design i fråga om produkt, kommunikation och

förpackningsdesign.
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Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Okrossbar termoskanna

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 400 W

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 250 x 270 x

360 mm

Produktens vikt: 2,81 kg

Förpackningens mått (B x D x H: 270 x 250 x

360 mm

Allmänna specifikationer

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Kompatibel kaffeservering: Malet kaffepulver

Enkel och bekväm att använda: Löstagbar

vattentank, Vattennivåindikering, Automatisk

avstängning, Droppstopp

Enkel att rengöra och underhålla:

Kalkindikator, Delar som kan diskas i

diskmaskin

Legering

Material, vattenbehållare: Plast

Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Service

2 års garanti

Design

Färg: Svart

Tekniska specifikationer

Vattenkokare: 0

Kapacitet, vattentank: Upp till 15 muggar

Bryggtid för en kanna: 10 min

Kaffetemperatur: 80 - 85 grader

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Sladdlängd: 0,85 m

Spänning: 220 - 240 V

Frekvens: 50–60 Hz

Pumptryck: 0 bar
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