
Kahvinkeitin

Grind & Brew

 

Lasikannu

Kiinteä kahvimylly

Ruostumaton teräs

 

HD7751/00

Hyvä kahvi syntyy vastajauhetuista pavuista

Kiinteä kahvimylly helpottaa valmistusta

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu Philips-kahvinkeitin keittää

aromikasta kahvia koko perheelle. Voit säätää kahvin vahvuutta ja kahvijauheen

karkeutta makusi mukaan ja hemmotella itseäsi laadukkaalla kahvilla.

Mahtava maku ja aromi

Vastajauhettua kahvia kiinteällä kahvimyllyllä

Suunniteltu sinua varten

Vahvuuden valinnan avulla saat juuri haluamasi vahvuista kahvia

Jauhatuksen valitsimella saat juuri oman makusi mukaista kahvia

Ei jauhatusta -toiminnolla voit käyttää kahvijauhetta

Helppokäyttöinen

Autom. virrankatkaisu 2 tunnin jälkeen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Jauhaa ja keittää 2–10 kupillista

Kätevä kestosuodatin

Moderni muotoilu

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen LCD-näyttö



Kahvinkeitin HD7751/00

Kohokohdat Tekniset tiedot

Kiinteä kahvimylly

Tuoreet kahvipavut jauhetaan juuri ennen

suodatusta, joten saat kahviisi herkullisen

tuoreen aromin. Kahvinkeittimen kartiomaiset

jauhimet jauhavat kahvin juuri oikeaan

karkeuteen ja takaavat näin parhaan kahvin

maun.

Jauhatuksen valitsin

Voit valita kolmesta jauhatusasteesta omaan

makuusi sopivimman. Hienolla jauhatuksella

saat vahvaa kahvia ja karkealla jauhatuksella

miedompaa, pehmeämpää kahvia.

Kahvijauheen käyttö

Voit käyttää kahvipapujen sijaan myös

tavallista kahvijauhetta. Ei jauhatusta -toiminto

poistaa kahvimyllyn käytöstä, jolloin voit

täyttää suodattimen kahvijauheella.

Vahvuuden valinta

Valitse kahvin vahvuudeksi mieto, keskivahva

tai vahva.

LCD-näyttö

Intuitiivinen, taustavalolla varustettu LCD-

näyttö helpottaa asetusten määrittämistä, joten

saat helposti oman makusi mukaista kahvia.

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Muotoilu

Väri: Ruostumatonta terästä

Nauti suodatinkahvista omalla tavallasi

Automaattinen virrankatkaisu

Hyvää suodatinkahvia helposti

Vesimäärän ilmaisin

Tippalukko

Valaistu käynnistyskytkin

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 220 x 323 x

420 mm

Vesisäiliön tilavuus: 1,2 V

Pakkauksen paino: 6,6 kg

Laitteen paino: 5,165 kg

Muotoilutiedot

Väri(t): Ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

Kahvikannun tyyppi: Lasinen aromikannu

Johdon säilytys

Tuetut kahvityypit: Jauhettu kahvi,

Kokonaiset

kahvipavut

Alkuperämaa: Valmist. Kiinassa, Suunniteltu

Alankomaissa

Virta: 1000 W

Johdon pituus: 85 cm

Jännite: 230 V

Taajuus: 50 Hz

Suodatusaika: alle 10 minuutti(a)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2019‑03‑07

Versio: 16.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

