
 

Koffiezetapparaat

Grind & Brew

 
Met geïntegreerde koffiemolen

Thermische kan

Timer

 

HD7753/00

Overheerlijke koffie begint bij versgemalen

bonen
Thermische kan die u lang laat genieten van verse, hete koffie

Dit roestvrijstalen Philips-koffiezetapparaat maakt heerlijke koffie van versgemalen

bonen. Word wakker met de geur van verse koffie dankzij de timer. De

onbreekbare thermische kan houdt de temperatuur en het aroma van de koffie

lang vast.

Heerlijke smaak en aroma

Geïntegreerde koffiemolen voor versgemalen koffie

Onbreekbare roestvrijstalen thermische kan met dubbele wand

Maalselectieknop voor het instellen van uw favoriete smaak

Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie

Eenvoudig te realiseren

Timer zodat u wakker kunt worden met de geur van verse koffie

Uitschakelbare maalfunctie voor het gebruik van gemalen koffie

Druppelstop om een kopje koffie te schenken wanneer u maar wilt

Onmiddellijke automatische uitschakeling voor de veiligheid en om energie te

besparen

Permanent koffiefilter voor uw gemak

Kwaliteitsdesign

Robuuste, roestvrijstalen behuizing

Intuïtief LCD-display voor eenvoudige bediening

Apparaat is getest voor meer dan 30.000 kopjes om een consistente kwaliteit te

garanderen



Koffiezetapparaat HD7753/00

Kenmerken Specificaties

Geïntegreerde koffiemolen

Om die heerlijke smaak van versgemalen koffie

te bereiken, worden voorafgaand aan het

koffiezetten verse koffiebonen gemalen. Dit

koffiezetapparaat heeft kegelvormige

maalmolens om de optimale maalgrootte voor

de beste smaak te verkrijgen.

Maalselectieknop

Bepaal zelf de smaak van uw koffie door een

van de 3 maalopties te kiezen. Selecteer een

fijne maling voor een sterkere koffiesmaak of

grove maling voor een mildere filterkoffie.

LCD-display

Een intuïtief LCD-display met

achtergrondverlichting, waarmee u eenvoudig

de gewenste instellingen kunt selecteren voor

het beste kopje koffie.

Onbreekbare thermische kan

De onbreekbare roestvrijstalen, dubbelwandige

thermische kan zorgt ervoor dat de koffie op

temperatuur blijft en de aroma's behouden

blijven.

Sterkte-instelling

Hiermee past u de intensiteit van uw koffie aan

voor milde, normale of sterke koffie.

Druppelstop

Met de druppelstop kunt u een kopje koffie

schenken voordat de koffie volledig is gezet.

Kwaliteitsmachine

Apparaat is getest voor meer dan 30.000

kopjes om een consistente kwaliteit te

garanderen.

Timer

Word wakker met de geur van verse koffie

dankzij de timer. Bereid uw koffiezetapparaat

voor, stel de tijd in en er wordt een verse kan

koffie gezet op het moment dat u wilt.

Gemalen koffie

U kunt ook gemalen koffie gebruiken in plaats

van koffiebonen. Met de uitschakelbare

maalfunctie schakelt u de molen uit en kunt u

voorgemalen koffie in het filter doen.

Robuuste, roestvrijstalen behuizing

Dit Philips-koffiezetapparaat heeft een

robuuste, roestvrijstalen behuizing, waardoor

het een zeer luxe uiterlijk heeft en een echte

blikvanger in uw keuken is.

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het

koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld

om energie te besparen en voor de veiligheid.

De thermische kan zorgt ervoor dat de koffie

warm blijft.

Permanent koffiefilter

Deze koffiemachine wordt geleverd met een

permanent koffiefilter. Daardoor hoeft u geen

papieren koffiefilters te kopen. Dit permanente

koffiefilter kan eenvoudig worden

schoongemaakt in de vaatwasmachine.

Accessoires

Inclusief: Onbreekbare thermische kan

Ontwerp

Kleur: Metallic

Afwerking

Materiaal hoofdunit: Roestvrij staal

Land van herkomst

Geproduceerd in: China

Algemene specificaties

Geschikt voor: Gemalen koffie, hele bonen

Aanpasbaar per drank: Instelbare koffiesterkte

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Ontkalkindicator, Vaatwasmachinebestendige

onderdelen, Verwijderbare filterhouder

Gebruiksgemak en comfort:

Waterniveauaanduiding, Automatische

uitschakeling, Druppelstop

Koffiedranken: Druppelfilterkoffie

Service

2 jaar garantie

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1000 W

Technische specificaties

Capaciteit waterreservoir: 1,2 L

Capaciteit waterreservoir: Maximaal

10 Bekers

Snoerlengte: 0,85 m

Frequentie: 50 Hz

Voltage: 230 volt

Koffiezettijd voor een volle kan: < 10 min.

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 220 x

323 x 420 mm

Gewicht (incl. verpakking): 6,92 kg

Productgewicht: 5,43 kg
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