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Hyvä kahvi syntyy vastajauhetuista pavuista
Lämpökannu säilyttää kahvin tuoreena ja kuumana pitkään

Ruostumattomasta teräksestä valmistetulla Philips-kahvinkeittimellä saat

aromikasta kahvia tuoreista pavuista. Voit ajastaa keittimen ja herätä tuoreen

kahvin tuoksuun. Kestävä lämpökannu säilyttää kahvin herkullisen kuumana

pitkään.

Mahtava maku ja aromi

Vastajauhettua kahvia kiinteällä kahvimyllyllä

Kestävä kaksikerroksinen lämpökannu ruostumatonta terästä

Jauhatuksen valitsimella saat juuri oman makusi mukaista kahvia

Vahvuuden valinnan avulla saat juuri haluamasi vahvuista kahvia

Helppokäyttöinen

Ajastimen ansiosta voit herätä tuoreen kahvin tuoksuun

Ei jauhatusta -toiminnolla voit käyttää kahvijauhetta

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Automaattinen virrankatkaisu säästää energiaa ja lisää turvallisuutta

Kätevä kestosuodatin

Laadukas muotoilu

Kestävä ulkopinta ruostumatonta terästä

Intuitiivinen ja helppokäyttöinen LCD-näyttö

Tuotteen laatu on varmistettu testein keittämällä sillä yli 30 000 kahvikupillista



Kahvinkeitin HD7753/00

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.

LCD-näyttö

Intuitiivinen, taustavalolla varustettu LCD-

näyttö helpottaa asetusten määrittämistä, joten

saat helposti oman makusi mukaista kahvia.

Kestävä lämpökannu

Kestävä kaksikerroksinen lämpökannu on

valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja

säilyttää kahvin herkullisen kuumana pitkään.

Vahvuuden valinta

Valitse kahvin vahvuudeksi mieto, keskivahva

tai vahva.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Laatutuote

Tuotteen laatu on varmistettu testein

keittämällä sillä yli 30 000 kahvikupillista.

Ajastin

Voit ajastaa keittimen ja herätä tuoreen kahvin

tuoksuun. Täytä kahvinkeitin etukäteen ja aseta

ajastus – saat tuoretta kahvia juuri silloin kuin

haluat.

Kahvijauheen käyttö

Voit käyttää kahvipapujen sijaan myös

tavallista kahvijauhetta. Ei jauhatusta -toiminto

poistaa kahvimyllyn käytöstä, jolloin voit

täyttää suodattimen kahvijauheella.

Kestävä ulkopinta ruostumatonta terästä

Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu

Philips-kahvinkeitin tuo hienostuneisuutta

keittiöösi.

Suora automaattinen virrankatkaisu

Kahvinsuodatuksen jälkeen kahvinkeittimen

virta katkeaa automaattisesti, mikä säästää

energiaa ja lisää turvallisuutta. Lämpökannu

pitää kuitenkin kahvin lämpimänä.

Kestosuodatin

Kahvinkeittimen mukana toimitetaan

konepestävä kestosuodatin. Sinun ei siis

tarvitse ostaa paperisia suodatinpusseja.

Lisätarvikkeet

Mukana: Kestävä lämpökannu

Muotoilu

Väri: Metallinvärinen

Pinnoitus

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

Yleiset tiedot

Sopii seuraaviin malleihin: Kahvijauhe,

kokonaiset kahvipavut

Juoman mukautus: Säädettävä kahvin

voimakkuus

Helppo puhdistaa ja huoltaa:

Kalkinpoistonilmaisin, Konepestävät osat,

Irrotettava suodatinteline

Helppo ja mukava käyttää: Vesimäärän

ilmaisin, Automaattinen virrankatkaisu,

Tippalukko

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Huolto

2 vuoden takuu

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 000 W

Tekniset tiedot

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 V

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 10 kuppia

Johdon pituus: 0,85 m

Taajuus: 50 Hz

Jännite: 230 V

Yhden kannullisen suodatusaika: alle 10 min

Paino ja mitat

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

420 mm

Paino pakattuna: 6,92 kg

Tuotteen paino: 5,43 kg
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