
 

Kaffebryggare

Grind & Brew

 
Med inbyggd bönkvarn

Termokanna

Timer

 

HD7753/00

Fantastiskt kaffe börjar med nymalda bönor
Termokanna så att du kan njuta av färskt, varmt kaffe länge

Den här rostfria kaffebryggaren från Philips gör gott kaffe av färska bönor. Vakna till

doften av nybryggt kaffe tack vare timern. Den okrossbara termiska kannan

säkerställer att kaffet håller temperaturen och aromen under lång tid.

Fantastisk smak och arom

Inbyggd kvarn för nymalt kaffe

Okrossbar termokanna i rostfritt stål med dubbla väggar

Väljare för malningsalternativ för din favoritsmak

Välj styrka för att justera kaffets intensitet

Enkel att använda

Timer gör att du kan vakna till doften av nybryggt kaffe

Avstängningsfunktion för kvarn för malt kaffe

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Automatisk avstängning direkt för säkerhet och för att spara energi

Permanent kaffefilter för din bekvämlighet

Kvalitetsdesign

Robust hölje i rostfritt stål

Intuitiv LCD-display för enkel användning

Bryggaren är testad för >30 000 koppar för konsekvent kvalitet



Kaffebryggare HD7753/00

Funktioner Specifikationer

Inbyggd bönkvarn

För att få den delikata smaken av nymalet

kaffe, förmals kaffebönor innan bryggningen.

Den här kaffebryggaren har koniska kvarnar för

att få optimal malstorlek, som ger den bästa

smaken.

Väljare för malningsalternativ

Anpassa kaffets smak genom att välja mellan 3

malningsalternativ. Välj finmalning för en

starkare kaffesmak eller grovmalning för ett

mildare filterkaffe.

LCD-display

En intuitiv LCD-display med

bakgrundsbelysning gör det enkelt att välja

önskade inställningar för den bästa

kaffekoppen.

Okrossbar termoskanna

Den okrossbara termokannan i rostfritt stål med

dubbla väggar garanterar att kaffet behåller sin

temperatur och arom under lång tid.

Val av styrka

Justera kaffets smakintensitet från milt,

medelstarkt eller starkt kaffe.

Droppstopp

Droppstoppet gör att du kan hälla upp en kopp

kaffe innan bryggningen är klar.

Kvalitetsapparat

Bryggaren är testad för >30 000 koppar för

konsekvent kvalitet.

Timer

Vakna upp till doften av nybryggt kaffe tack

vare timern. Förbered din kaffebryggare, ställ in

tiden och få en fräsch kanna kaffe klar när du

vill.

Malet kaffepulver

Du kan också använda malet kaffe i stället för

kaffebönor. Avstängningsfunktionen avaktiverar

kvarnen och du kan enkelt fylla på malet kaffe i

filtret.

Robust hölje i rostfritt stål

Den här Philips-kaffebryggaren är tillverkad i

robust rostfritt stål, vilket ger den ett mycket

förstklassigt utseende och känsla. Den drar

verkligen blickarna till sig i köket.

Direkt automatisk avstängning

Kaffebryggaren stängs av automatiskt efter

bryggning av kaffet för säkerhet och för att

spara energi. Termoskannan ser till att kaffet

håller sig varmt.

Permanent kaffefilter

Den här kaffebryggaren levereras med ett

permanent kaffefilter. Därför behöver du inte

köpa kaffefilter i papper. Det här permanenta

kaffefiltret kan enkelt rengöras i diskmaskinen.

 

Tillbehör

Medföljer: Okrossbar termoskanna

Design

Färg: Metall

Legering

Material i huvudenhet: Rostfritt stål

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer

Passar för: Malet kaffe, hela kaffebönor

Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka

Enkel att rengöra och underhålla:

Avkalkningsindikator, Delar som kan diskas i

diskmaskin, Löstagbar filterhållare

Enkel och bekväm att använda:

Vattennivåindikering, Automatisk avstängning,

Droppstopp

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Service

2 års garanti

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 000 W

Tekniska specifikationer

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Kapacitet, vattentank: Upp till 10 muggar

Sladdlängd: 0,85 m

Frekvens: 50 Hz

Spänning: 230 V

Bryggtid för en kanna: <10 min

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 220 x 323 x

420 mm

Vikt inkl. förpackning: 6,92 kg

Produktens vikt: 5,43 kg
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