
 

Kavos virimo
aparatas

Grind & Brew

 
Su stikliniu ąsočiu

Integruotas kavos malūnėlis

Juoda ir metalo

Su laikmačiu

 

HD7762/00

Keiskite ir maišykite pupeles pagal savo skonį!
Vienintelė malimo ir plikymo sistema su dviem pupelių indais

Šis itin kompaktiškas kavos virimo aparatas su malūnėliu išsiskiria moderniu

dizainu ir unikalia plikymo valdymo rankenėle, kuria lengvai nustatysite norimą

parinktį, kad galėtumėte mėgautis puikia kava.

Puikus aromatas ir skonis

Integruota kavamalė – šviežiai sumalta kava

Šviežių pupelių dvigubas indas – didesnė įvairovė

Naudodamiesi pupelių parinkimo mygtuku pasirinkite iš 3 rūšių kavos derinių

„Aroma twister“ sumaišo kavą, kad skonis būtų nepriekaištingas

Pritaikyta jums

Stiprumo pasirinkimo funkcija leis nustatyti kavos stiprumą

Pasirinkite mėgstamą skonį naudodami malimo būdo pasirinkimo rankenėlę

Išjunkite malimo funkciją ir naudokite jau sumaltą kavą

LCD ekrane lengvai pasirinkite kavos ruošimo nustatymus

Paprasta naudotis

Naudokite laikmatį ir pabuskite užuodę šviežios kavos aromatą

Lašėjimo sustabdymas, kad galėtumėte įsipilti kavos kada tik panorėję

Lengvai įpilkite vandens naudodamiesi vandens lygio žyma

Pasukite filtro laikiklį į šoną ir lengvai įpilkite kavos
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Ypatybės

Integruota kavamalė

Kad galėtumėte mėgautis šviežia kava, kavos

pupelės malamos tik prieš virimą. Kūgio formos

malūnėliai sumala pupeles iki reikiamo

stambumo, kad galėtumėte mėgautis puikaus

skonio kava.

Šviežių pupelių dvigubas indas

Dvigubame šviežių pupelių inde galite laikyti

dviejų rūšių pupeles. Tai suteikia galimybę

mėgautis kavos pupelių įvairove.

Pupelių parinkimo mygtukas

Pasirinkite, kokios pupelės bus malamos

ruošiant kavą, ir mėgaukitės 3 rūšių kava.

Galite rinktis iš esamų dviejų rūšių kavos

pupelių arba galite jas sumaišyti ir susikurti

savo kavos aromatą.

Stiprumo pasirinkimas

Reguliuodami kavos stiprumą pasirinkite

švelnią, vidutinę arba stiprią kavą.

Lengvas nustatymų pasirinkimas

Naudodamiesi LCD ekranu ir unikalia plikymo

valdymo rankenėle galite lengvai pasirinkti

norimus kavos virimo nustatymus, pvz.,

puodelių skaičių, kavos stiprumą ir laikmatį.

Išsivirkite maltos kavos

Galite naudoti ne tik kavos pupeles, bet ir

maltą kavą. Malimo išjungimo funkcija išjungia

malūnėlį, todėl į filtrą galite pilti jau sumaltą

kavą.

Aroma twister

Ąsočio viduje esantis antgalis maišo įtekančią

ir ąsotyje esančią kavą, todėl sodrus kavos

aromatas išlaikomas iki paskutiniojo kavos

puodelio.

Reguliuojamas šilumos palaikymo laikas

Pasirinkite, kiek laiko išvirta kava bus laikoma

karšta. Automatinio išsijungimo laiką galite

nustatyti nuo 30 min. iki 2 val.

Laikmatis

Naudodami laikmatį pabuskite pažadinti kavos

kvapo. Paruoškite kavos virimo aparatą,

nustatykite laiką ir šviežia kava bus paruošta

jūsų pageidautu laiku.
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Specifikacijos

Priedai

įtraukta: Stiklinis ąsotis

Pastovumas

Energijos sąnaudos verdant: 1000 W

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (P x G x A): 212 x 277 x

440 mm

Svoris su pakuote: 6,2 kg

Gaminio svoris: 4,6 kg

Konstrukcija

Spalva: Juoda, Sidabras

Techniniai duomenys

Vandens virintuvas: 0

Įtampa: 230 V

Dažnis: 50 Hz

Ąsočio virimo laikas: 10 min.

Vandens bakelio talpa: 8–12 puodeliai

Vandens bakelio talpa: 1,2 l

Kavos temperatūra: 80–85 laipsniai

Maitinimo laido ilgis: 0,85 m

Siurblio slėgis: Siurblio nėra barų

Kilmės šalis

Pagaminta: Kinija

Apdaila

Vandens bakelio medžiaga: Plastikas

Pagrindinio korpuso medžiaga: Nerūdijantysis

plienas ir plastikas

Bendrosios specifikacijos

Kavos gėrimai: Filtruota kava

Suderintas kavos patiekimas: Nemaltos kavos

pupelės, malta kava

Gėrimo pritaikymas: Pasirenkamas kavos

stiprumas

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Indaplovėje plaunamos dalys, Nuimamas filtro

laikiklis

Paprastas ir patogus naudojimas: 2 pupelių

talpos, Automatinis išjungimas, Ekranas,

Lašėjimo sustabdymas, Vandens lygio žyma

Malimo nustatymai: 3

Ekrano tipas: LCD

Techninė priežiūra

2 metų garantija
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