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Entegre kahve öğütücü

Paslanmaz Çelik

 

HD7751/00

Mükemmel bir kahve için taze çekilmiş kahve

çekirdeği gerekir
Entegre çekirdek öğütücüsü ile en taze kahveleri hazırlayın

Bu paslanmaz çelik Philips kahve makinesi, aileniz için mükemmel aromalı kahveler

sunar. Sertliğini ve inceliğini damak zevkinize göre ayarlayın ve son derece kaliteli

bu kahveyle kendinizi şımartın.

Mükemmel lezzet ve aroma

Taze çekilmiş kahve keyfi için entegre öğütücü

Sizin için tasarlanmıştır

Kahve yoğunluğunu kontrol eden sertlik seçimi

Favori lezzetiniz için öğütme seçici düğmesi

Normal çekilmiş kahve için öğütücü kapatma fonksiyonu

Tazelik göstergesi

Kullanımı kolay

2 saat sonra otomatik kapanma

Kahve yapımını istenen anda durdurmak için damlama önleyici

2 - 10 fincan kahve çeker ve hazırlar

Rahatınız için makinede yıkanabilir sabit kahve filtresi

Modern tasarım

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran



Kahve makinesi HD7751/00

Özellikler Teknik Özellikler

Entegre öğütücü

Koni biçimli öğütücü taze kahve çekirdeklerini

tam kahve yapmadan önce istediğiniz sayıda

fincana uygun olarak öğütür.

Öğütme Seçici

Öğütme seçici düğmesi, taze çekilmiş kahveyi

kişisel filtre kahve tercihinize göre ayarlamak

için 3 öğütme seçeneğinden birini seçmenize

olanak tanır. Daha sert bir kahve için ince veya

daha hafif, yumuşak bir filtre kahve için kalın

öğütmeyi seçin.

Öğütücü kapatma fonksiyonu

Öğütücü kapatma düğmesi öğütücüyü kapatır

ve normal öğütülmüş kahve kullanılmasını

sağlar.

Sertlik seçimi

Philips Öğüt ve Hazırla özellikli kahve

makinesinin sertlik seçimi kahvenizin

yoğunluğunu ayarlamanızı sağlar. Hafif, orta

veya sert filtre kahve arasından seçim yapın.

Tazelik göstergesi

Philips tazelik göstergesi kahve hazırlandıktan

sonra 2 saat boyunca bir fincan simgesi

görüntüler. Bu simge hazırlanan kahvenin ne

kadar taze olduğunu kontrol etmenizi sağlar.

LCD ekran

Philips kahve makinesinin arkadan

aydınlatmalı LCD ekranı her zaman rahatça

okunur ve sezgisel kontrol imkanı sağlar.

Aksesuarlar

Dahil: Cam sürahi

Tasarım

Renk: Paslanmaz çelik

İstediğiniz tarzda filtre kahve

Otomatik kapanma

Kolayca hazırlanan kaliteli filtre kahve

Su seviyesi göstergesi

Damlama önleyici

Işıklı güç düğmesi

Ağırlık ve boyutlar

Ürün boyutları (U x D x Y): 220 x 323 x

420 mm

Su haznesi kapasitesi: 1,2 l

Ambalaj ağırlığı: 6,6 kg

Ürün ağırlığı: 5,165 kg

Tasarım özellikleri

Renk(ler): Paslanmaz Çelik

Teknik spesifikasyonlar

Kahve sürahisi tipi: Cam aroma sürahisi

Kablo Saklama

Desteklenen kahve türleri: Öğütülmüş kahve,

Tam kahve çekirdekleri

Menşei: Çin'de üretilmiştir, Hollanda'da

tasarlanmıştır

Güç: 1000 W

Kordon uzunluğu: 85 cm

Gerilim: 230 volt

Frekans: 50 Hz

Kahve yapım süresi: <10 dakika
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