
 

Kaffebryggare

Grind & Brew

 

Med glaskanna

Inbyggd kaffekvarn

Rostfritt stål

 

HD7740/00

Fantastiskt kaffe börjar med nymalda bönor

Bryggt enkelt med den inbyggda bönkvarnen

Den här moderna kaffebryggaren i metall från Philips maler kaffebönorna så att

kaffet blir så gott som möjligt. Du kan anpassa kaffets styrka och grovlek efter

tycke och smak

Fantastisk smak och arom

Inbyggd kvarn för nymalt kaffe

Utformad för dig

Välj styrka för att justera kaffets intensitet

Väljare för malningsalternativ för din favoritsmak

Avstängningsfunktion för kvarn för malt kaffe

Enkel att använda

Permanent kaffefilter för din bekvämlighet

Modern design

Intuitiv LCD-display för enkel användning



Kaffebryggare HD7740/00

Funktioner Specifikationer

Väljare för malningsalternativ

Anpassa kaffets smak genom att välja mellan 3

malningsalternativ. Välj finmalning för en

starkare kaffesmak eller grovmalning för ett

mildare filterkaffe.

Malet kaffepulver

Du kan också använda malet kaffe i stället för

kaffebönor. Avstängningsfunktionen avaktiverar

kvarnen och du kan enkelt fylla på malet kaffe i

filtret.

Inbyggd bönkvarn

För att få den delikata smaken av nymalet

kaffe, förmals kaffebönor innan bryggningen.

Den här kaffebryggaren har koniska kvarnar för

att få optimal malstorlek, som ger den bästa

smaken.

Permanent kaffefilter

Den här kaffebryggaren levereras med ett

permanent kaffefilter. Därför behöver du inte

köpa kaffefilter i papper. Det här permanenta

kaffefiltret kan enkelt rengöras i diskmaskinen.

 

Design

Färg: Rostfritt stål

Vikt och mått

Produktmått (L x D x H): 220 x 323 x 420 mm

Vattentankskapacitet: 1,2 L

Förpackningens vikt: 6,6 kg

Produktvikt: 5,165 kg

Allmänna specifikationer

Sladdförvaring

Upplyst strömbrytare

Droppstopp

Diskmaskinssäker filterhållare och kanna

Tekniska specifikationer

Typ av kaffekanna: Aromkanna i glas

Effekt: 1000 W

Sladdlängd: 85 cm

Spänning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Bryggningstid: <10 minuter

Designspecifikationer

Färg(er): Rostfritt stål
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