
Kaffemaskine

Grind & Brew

 
Med glaskande

Integreret kaffekværn

Rustfrit stål

 

HD7751/00

God kaffe starter med friskmalede bønner

Nem at brygge med den integrerede kværn

Denne Philips-kaffemaskine i rustfrit stål brygger velsmagende kaffe til hele

familien. Tilpas styrken og malingsgraden til din smag, og nyd kaffe af høj kvalitet.

Fantastisk smag og aroma

Integreret bønnekværn for friskmalet kaffe

Designet til dig

Styrkevælger til justering af kaffens intensitet

Knap til indstilling af kværn til din foretrukne smag

Kværnen kan slås fra, så der kan bruges formalet kaffe

Nem at anvende

Automatisk slukning efter 2 timer

Drypstop-funktion gør, at du kan skænke en kop kaffe når som helst

Maler og brygger 2 til 10 kopper

Permanent, praktisk kaffefilter

Moderne design

Intuitivt LCD-dislay sikrer nem betjening



Kaffemaskine HD7751/00

Vigtigste nyheder Specifikationer

Integreret bønnekværn

For at få den gode smag af friskkværnet kaffe

kværnes friske kaffebønner inden brygning.

Denne kaffemaskine har konisk kværn for at

opnå den optimale formalingsgrad, hvilket

sikrer den bedste smag.

Vælgerknap til maling

Gør smagen af kaffe personlig ved at vælge

mellem 3 maleindstillinger. Vælg fin kværn til

en stærkere smag eller en grov kværn til en

mildere filterkaffe.

Formalet kaffebrygning

Du kan også bruge formalet kaffe i stedet for

kaffebønner. Du kan deaktivere kværnen og

putte formalet kaffe i filteret.

Styrkevælger

Juster styrken af din kaffe fra mild til medium

eller stærk kaffe.

LCD-display

Et intuitivt LCD-display med

baggrundsbelysning, så du nemt kan vælge

dine foretrukne indstillinger for den bedste kop

kaffe.

 

Tilbehør

Inklusive: Glaskande

Design

Farve: Rustfrit stål

Filterkaffe på din egen måde

Auto-sluk

God filterkaffe, der er nem at lave

Vandstandsindikation

Drypstop-funktion

Afbryder med lys

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x D x H): 220 x 323 x

420 mm

Kapacitet: Vandtank: 1,2 L

Pakkevægt: 6,6 kg

Produktvægt: 5,165 kg

Designspecifikationer

Farve(r): Rustfrit stål

Tekniske specifikationer

Kaffekandetype: Aromakande i glas

Ledningsopbevaring

Understøttede kaffetyper: Formalet kaffe,

Hele kaffebønner

Oprindelsesland: Fremstillet i Kina, Designet i

Holland

Strøm: 1000 W

Ledningslængde: 85 cm

Spænding: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Bryggetid: <10 minut(ter)
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