
 

Máquina de café

Grind & Brew

 
Com jarro de vidro

Moinho de café integrado

Preto e metalizado

Com temporizador

 

HD7762/00

Misture os grãos de café conforme as suas

preferências!
A única Grind & Brew com dois compartimentos para grãos de

café

Esta máquina de café Grind & Brew muito compacta, com moinho e design

moderno possui um botão exclusivo de preparação que lhe permite definir

facilmente as suas preferências, para obter um café com um óptimo sabor.

Sabor e aroma fantásticos

Moinho de café integrado para grãos acabados de moer

Recipiente duplo para grãos frescos para maior variedade

Selector de grãos para escolher entre 3 tipos de misturas de café

O remoinho de aroma circula o café para um óptimo sabor

Concebido a pensar em si

Selecção de sabor para ajustar a intensidade do seu café

Botão de selecção da moagem para regular o seu aroma favorito

Função de moinho desactivado para usar café já moído

Selecção simples das definições de café com o visor LCD

Fácil de experimentar

Temporizador para acordar com o aroma de café acabado de preparar

Sistema anti-pingos para servir uma chávena de café sempre que desejar

Indicação do nível da água para enchimento fácil

Suporte do filtro articulado para enchimento fácil do café
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Destaques

Moinho de café integrado

Para obter o maravilhoso sabor de café

acabado de moer, grãos de café frescos são

moídos antes de preparar o café. Esta máquina

de café tem um moinho cónico para assegurar

o grau de moagem ideal, garantindo o melhor

sabor.

Recipiente duplo para grãos frescos

Com o recipiente duplo, pode guardar dois

tipos de grãos frescos. Isto permite-lhe usufruir

de uma maior variedade de grãos de café.

Selector de grãos

Usufrua de uma variedade de 3 tipos de

misturas de café, seleccionando os grãos de

café que devem ser utilizados para a

preparação do café. Pode escolher entre os

dois tipos de grãos de café ou criar a sua

própria mistura, combinando os grãos.

Selecção de sabor

Ajustar a intensidade do seu café entre suave,

médio ou forte.

Fácil selecção de definições

Graças ao visor LCD e ao botão de preparação

exclusivo, pode seleccionar facilmente as

definições de café que prefere, por exemplo, o

número de chávenas, a intensidade do café e

o temporizador.

Usar café já moído

Também pode utilizar café já moído em vez de

grãos de café. A função de moinho desactivado

desliga o moinho e pode simplesmente

colocar café moído no filtro.

Remoinho de aroma

Este bico inteligente no interior do jarro circula

uniformemente o café preparado por todo o

jarro para um aroma perfeito e consistente,

desde a primeiro à última chávena.

Tempo para manter quente ajustável

Seleccione durante quanto tempo pretende

que o seu café se mantenha quente depois da

preparação. Pode ajustar um tempo de

desactivação automática de 30 minutos a 2

horas.

Temporizador

Acorde com o aroma de café acabado de

preparar graças ao temporizador. Prepare a sua

máquina de café, defina o tempo e será

preparado um jarro de café quente à hora que

desejar.
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Especificações

Acessórios

Incluído: Jarro de vidro

Sustentabilidade

Consumo de energia na preparação: 1000 W

Peso e dimensões

Dimensões do produto (LxPxA): 212 x 277 x

440 mm

Peso incluindo a embalagem: 6,2 kg

Peso do produto: 4,6 kg

Design

Cor: Preto, Prateado

Especificações técnicas

Caldeiras de água: 0

Voltagem: 230 V

Frequência: 50 Hz

Tempo de preparação de um jarro: 10 min.

Capacidade do depósito de água: 8 - 12 copos

Capacidade do depósito de água: 1,2 L

Temperatura do café: 80 - 85 graus

Comprimento do cabo de alimentação: 0,85 m

Pressão da bomba: Sem bomba bares

País de origem

Fabricada na: China

Acabamento

Material do depósito de água: Plástico

Material da estrutura principal: Aço inoxidável

e plástico

Especificações gerais

Bebidas com café: Café de filtro

Tipo de café compatível: Grãos de café

inteiros, café moído

Personalização por bebida: Intensidade do

café regulável

Facilidade de limpeza e manutenção: Peças

laváveis à máquina, Suporte para filtro

amovível

Facilidade de utilização e conforto: 2

recipientes para grão, Desactivação

automática, Visor, Sistema anti-pingos,

Indicação do nível da água

Regulações de moinho: 3

Tipo de visor: LCD

Assistência

2 anos de garantia
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