
Kaffemaskin

Grind & Brew

 

Med glasskanne

Integrert kaffekvern

Rustfritt stål

 

HD7751/00

God kaffe begynner med nykvernede

kaffebønner

Enkelt tilberedt med den integrerte bønnekvernen

Denne kaffetrakteren i rustfritt stål fra Philips gir god kaffe til hele familien. Juster

styrken og grovheten etter din smak, og nyt kaffe av god kvalitet.

Flott smak og aroma

Integrert kvern for nykvernet kaffe

Utformet for deg

Styrkevalg for å justere styrken til kaffen

Valgknapp for kvern gir smaken du foretrekker

Av-funksjon for kvern når du vil bruke vanlig kaffe

Ferskhetsindikator

Enkel å bruke

Slår seg automatisk av etter to timer

Dryppstopp for å avbryte traktingen når du vil

Kverner og brygger 2 til 10 kopper

Permanent kaffefilter som kan vaskes i oppvaskmaskinen

Moderne design

LCD-skjerm med bakbelysning



Kaffemaskin HD7751/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Integrert kvern

Den koniske kvernen kverner ferske kaffebønner

for ønsket antall kopper like før trakting.

Valg av kvern

Valgknapp for kvern på kaffetrakteren fra

Philips lar deg velge grovheten på kaffen, slik

at du får kaffesmaken du foretrekker.

Av-funksjon for kvern

Av-knappen for kvern deaktiverer kvernen, slik

at vanlig malt kaffe kan brukes i stedet.

Styrkevalg

Styrkevelgeren på kaffemaskinen med kverne-

og traktesystem fra Philips lar deg justere

styrken på kaffen. Velg mellom mild, middels

eller sterk filterkaffe.

Ferskhetsindikator

Ferskhetsindikatoren fra Philips viser et

koppesymbol i to timer etter traktingen er

fullført. Slik kan du se hvor fersk den traktede

kaffen er.

LCD-display

Den bakgrunnsbelyste LCD-skjermen på

kaffetrakteren fra Philips er alltid enkel å lese

og gir intuitiv kontroll.

 

Generelle spesifikasjoner

Ledningsoppbevaring

Av/på-knapp med lys

Dryppstopp

Automatisk avslåing

Sklisikre føtter

Designmessige spesifikasjoner

Farge(r): Rustfritt stål

Mål (L x B x H): 323 x 220 x 420 mm

Vekt (inkl. emballasje): 6,608 kg

Vekt, apparat: 5,165 kg

Tekniske spesifikasjoner

Drift: 1000 W

Spenning: 230 V

Frekvens: 50 Hz

Traktetid: < 10 minutt(er)
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