
 

Kaffemaskin

Grind & Brew

 

Med glasskanne

Integrert kaffekvern

Svart og metall

 

HD7761/00

God kaffe begynner med nykvernede

kaffebønner

Enkelt tilberedt med den integrerte bønnekvernen

Denne svært kompakte kaffetrakteren med kvern har en moderne design og en

unik kontrollbryter for trakting slik at du enkelt kan velge innstillingen som passer

deg.

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

Intuitivt brukergrensesnitt med traktebryter og LCD-skjerm

Enkel å bruke

Automatisk av-funksjon etter 30 minutter, justerbar opptil to timer.

Dryppstopp for å avbryte traktingen når du vil

Avtakbar filterholder

Indikator for vannivå



Kaffemaskin HD7761/00

Høydepunkter Spesifikasjoner

Integrert kvern

Den koniske kvernen kverner ferske kaffebønner

for ønsket antall kopper like før trakting.

Valg av kvern

Med valgknappen for kvern kan du velge

mellom tre kvernalternativer for å skreddersy

den nykvernede kaffen til din personlige smak

på filter kaffe. Mal finere for en sterkere

kaffesmak eller grovere for en lettere, mild

filterkaffe.

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.

Intuitivt brukergrensesnitt

Brukergrensesnittet til kaffemaskinen er utstyrt

med en LCD-skjerm og en unik kontrollbryter.

Slik kan du intuitivt velge kaffen du foretrekker

(antall kopper, styrke, av-funksjon for kvern).

Tilbehør

Inkludert: Glassmugge

Bærekraftighet

Strømforbruk ved brygging: 1000 W

Mål og vekt

Mål, produkt (B x D x H):

212 x 277 x 440 millimeter

Vekt, inkl. emballasje: 6,2 kg

Vekt, produkt: 4,6 kg

Utforming

Farge: Svart

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 50 Hz

Spenning: 230 V

Traktetid for én kanne: 10 min

Kapasitet for vannbeholder: 8–12 kopper

Kapasitet for vannbeholder: 1,2 l

Kaffens temperatur: 80–85 grader

Ledningslengde: 0,85 m

Opprinnelsesland

Produsert i: Kina

Overflate

Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Generelle spesifikasjoner

Kompatibel kaffeservering: Hele kaffebønner,

malt kaffepulver

Tilpass hver drikke: Justerbar kaffestyrke

Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som

kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar

filterholder

Kaffedrikker: Dryppfilter til kaffe

Enkel bruk og komfort: Automatisk avslåing,

Skjerm, Dryppstopp, Indikator for vannivå

Maleinnstillinger: 3 innstillinger

Spesialfunksjoner: Integrert kvern for

kaffebønner

Skjermtype: LCD
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