
 

Kahve Makinesi

 
Öğütme ve Demleme sistemi

Paslanmaz Çelik

 

HD7740 Mükemmel bir kahve için taze kahve çekirdekleri

gerekir
Entegre çekirdek öğütücüsü ile en taze kahveleri hazırlayın

Bu modern metal kahve makinesi, taze kahve çekirdeklerini öğüterek kaliteli kahve

hazırlar. Kahvenin sertliğini ve inceliğini damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş Fonksiyonellik

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik ayarı

LCD ekran ve tazelik göstergesi

Sizin İçin Tasarlanmıştır

Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre koni öğütücü

Taze çekilmiş kahve tercihinize uygun öğütme seçme düğmesi

Kullanımı Kolay

Rahatınız için makinede yıkanabilir sabit kahve filtresi

Normal çekilmiş kahve için öğütücü kapatma fonksiyonu

Tek seferde 2 - 12 fincan kahve çeker ve hazırlar



Kahve Makinesi HD7740/00

Özellikler Teknik Özellikler

Entegre öğütücü

Koni biçimli öğütücü taze kahve çekirdeklerini

tam kahve yapmadan önce istediğiniz sayıda

fincana uygun olarak öğütür.

Tek seferde 2 - 12 fincan kahve

Her seferinde sadece ihtiyacınız olan kadar

taze kahve çekirdeklerini öğütüp demleyerek

lezzetli kahvelerin keyfini çıkarın. Minimum 2

ve maksimum 12 fincan arasından seçim

yapabilirsiniz.

Öğütücü kapatma fonksiyonu

Öğütücü kapatma düğmesi öğütücüyü kapatır

ve normal öğütülmüş kahve kullanılmasını

sağlar.

Sabit kahve filtresi

Bulaşık makinesinde yıkanabilen sabit kahve

filtresi ile kahve yaparken de cihazı temizlerken

de rahat edin.

Değirmen Seçici

Öğütme seçme düğmesiyle tam istediğiniz

gibi taze çekilmiş kahve keyfi için 9 öğütme

ayarından birini seçebilirsiniz. Sert kahve için

ince ya da hafif kahve için kalın öğütme.

LCD ve tazelik göstergesi

Sezgisel LCD ekranda kolayca erişilen birçok

seçeneğin keyfini çıkarın. Fincan göstergesi,

demlenen kahvenin taze kaldığını göstermek

üzere 30 dakika süreyle ekranda kalır.

 

Genel özellikler

Kablo sarıcı

Işıklı güç düğmesi

Damlama durdurma

Bulaşık makinesinde yıkanabilir döner filtre

ve sürahi

Teknik spesifikasyonlar

Güç: 1000 W

Gerilim: 230 V

Frekans: 50 Hz

Kahve yapım süresi: <10 dakika

Tasarım özellikleri

Renk(ler): Paslanmaz Çelik

Boyutlar (U x G x Y): 323*220*420 mm

Ürün ağırlığı (ambalaj dahil): 14,5 kg
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