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Fantastiskt kaffe börjar med nymalda bönor

Bryggt enkelt med den inbyggda bönkvarnen

Den här kompakta Grind & Brew-kaffebryggaren har en modern design och ett

unikt bryggningskontrollvred så att du lätt kan göra egna inställningar för ett riktigt

gott kaffe.

Fantastisk smak och arom

Kaffet sprids med aromablandaren, vilket ger bästa tänkbara smak

Inbyggd kvarn för nymalt kaffe

Utformad för dig

Välj styrka för att justera kaffets intensitet

Väljare för malningsalternativ för din favoritsmak

Avstängningsfunktion för kvarn för malt kaffe

Välj enkelt kaffeinställningar med LCD-skärmen

Enkel att använda

Droppstopp för att hälla upp en kopp kaffe när du vill

Vattennivåindikering för enkel påfyllning

Utsvängbar filterhållare för enkel påfyllning av kaffe

Justerbar värmehållningstid
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Funktioner

Aromablandaren

Med det här smarta munstycket inne i kannan

cirkuleras det inkommande kaffet jämnt i

kannan, för en optimal och överensstämmande

arom, från första till sista koppen.

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.

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.

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.

Utsvängbar filterhållare

Filterhållaren öppnas genom att fälla ut den till

sidan, vilket gör att du enkelt kan fylla på kaffe.

Filterhållaren är också löstagbar, vilket gör den

enkel att rengöra.

Enkelt val av inställningar

Tack vare LCD-skärmen och ett unikt

kontrollvred kan du välja de kaffeinställningar

du föredrar, t.ex. antal koppar kaffe och styrka.

Vattennivåindikering

Fyll enkelt på vattentanken med hjälp av

vattennivåindikeringen.

Justerbar värmehållningstid

Välj hur länge du vill att ditt kaffe hålls varmt

efter bryggningen. Du kan justera den

automatiska avstängningstiden från 30 minuter

upp till 2 timmar.

 



Kaffebryggare HD7761/00

Specifikationer

Tillbehör

Medföljer: Glaskanna

Hållbarhet

Strömförbrukning, bryggning: 1 000 W

Service

2 års garanti

Vikt och mått

Produktens mått (B x D x H): 212 x 277 x

440 mm

Vikt inkl. förpackning: 6,2 kg

Produktens vikt: 4,6 kg

Design

Färg: Svart och metall

Tekniska specifikationer

Vattenkokare: 0

Frekvens: 50 Hz

Spänning: 230 V

Bryggtid för en kanna: 10 min

Kapacitet, vattentank: 8 - 12 muggar

Kapacitet, vattentank: 1,2 L

Kaffetemperatur: 80 - 85 grader

Sladdlängd: 0,85 m

Pumptryck: Ingen pump bar

Ursprungsland

Tillverkad i: Kina

Legering

Material, vattenbehållare: Plast

Material i huvudenhet: Rostfritt stål och plast

Allmänna specifikationer

Kaffedrycker: Droppfilterkaffe

Passar för: Hela kaffebönor, malet kaffepulver

Anpassa per dryck: Justerbar kaffestyrka

Enkel att rengöra och underhålla: Delar som

kan diskas i diskmaskin, Löstagbar filterhållare

Enkel och bekväm att använda: Automatisk

avstängning, Teckenfönster, Droppstopp,

Vattennivåindikering

Inställningar för kvarnen: 3

Skärmtyp: LCD
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