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Hyvä kahvi keitetään vastajauhetuista pavuista

Kiinteä kahvimylly helpottaa valmistusta

Modernissa ja pienikokoisessa Grind & Brew -kahvinkeittimessä on kiinteä

kahvimylly sekä ainutlaatuinen suodatuksen säädin, jonka avulla voit valita juuri

sinun makuusi sopivan suodatusasetuksen.

Mahtava maku ja aromi

Aroma Twister -suutin saa kahvin kiertämään kannussa ja takaa täydellisen

makuelämyksen

Vastajauhettua kahvia kiinteällä kahvimyllyllä

Suunniteltu sinua varten

Vahvuuden valinnan avulla saat juuri haluamasi vahvuista kahvia

Jauhatuksen valitsimella saat juuri oman makusi mukaista kahvia

Sopii myös kahvijauheelle

Kahviasetukset voi valita helposti suodatuksen säätimellä

Helppokäyttöinen

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen kahvia juuri silloin kuin haluat

Vesimäärän ilmaisin helpottaa täyttöä

Kääntyvä suodatinteline on helppo täyttää

Lämpimänäpitoaika 10 minuutista 2 tuntiin
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Kohokohdat

Aroma Twister -suutin

Kannun sisällä oleva kätevä suutin sekoittaa

valuvan kahvin tasaisesti valmiin kahvin

joukkoon. Näin aromit jakautuvat tasaisesti ja

jokainen kupillinen maistuu yhtä herkulliselta.

Kiinteä kahvimylly

Tuoreet kahvipavut jauhetaan juuri ennen

suodatusta, joten saat kahviisi herkullisen

tuoreen aromin. Kahvinkeittimen kartiomaiset

jauhimet jauhavat kahvin juuri oikeaan

karkeuteen ja takaavat näin parhaan kahvin

maun.

Jauhatuksen valitsin

Voit valita 9 eri jauhatusasetuksesta omaan

makuusi sopivimman. Hienolla jauhatuksella

saat vahvaa kahvia ja karkealla jauhatuksella

miedompaa, pehmeämpää kahvia.

Kahvijauheen käyttö

Voit käyttää kahvipapujen sijaan myös

tavallista kahvijauhetta. Ei jauhatusta -toiminto

poistaa kahvimyllyn käytöstä, jolloin voit

täyttää suodattimen kahvijauheella.

Vahvuuden valinta

Valitse kahvin vahvuudeksi mieto, keskivahva

tai vahva.

Tippalukko

Tippalukon ansiosta voit kaataa kupillisen

kahvia, ennen kuin suodatus on valmis.

Kääntyvä suodatinteline

Suodatinteline avautuu sivulle, mikä helpottaa

sen täyttämistä. Se on myös helppo irrottaa

puhdistusta varten.

Asetusten valinta on helppoa

Kätevän suodatuksen säätimen ansiosta

asetusten valinta ja mukauttaminen on

helppoa. Voit valita esimerkiksi kupillisten

määrän ja kahvin vahvuuden.

Vesimäärän ilmaisin

Täytä vesisäiliö helposti ja tarkasti vesimäärän

ilmaisimen avulla.

Säädettävä lämpimänäpitoaika

Voit valita, kuinka kauan kahvisi pysyy

kuumana. Automaattisen virrankatkaisun

ajankohta on säädettävissä 10 minuutista

enintään 2 tuntiin.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Lasikannu

Ympäristö

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 000 W

Yleiset tiedot

Kahvijuomat: Suodatinkahvi

Sopii seuraaviin malleihin: Kokonaiset

kahvipavut, kahvijauhe

Juoman mukautus: Säädettävä kahvin

voimakkuus

Karkeusasetukset: 3

Näyttö: LCD

Helppo ja mukava käyttää: Näyttö,

Vesimäärän ilmaisin, Automaattinen

virrankatkaisu, Tippalukko

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Konepestävät

osat, Irrotettava suodatinteline

Pinnoitus

Vesisäiliön materiaali: Muovi

Rungon materiaali: Ruostumatonta terästä ja

muovia

Huolto

2 vuoden takuu

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K): 212 x 277 x 440 mm

Tuotteen paino: 4,6 kg

Pakkauksen mitat (L x S x K): 320 x 280 x

505 mm

Paino pakattuna: 6,2 kg

Muotoilu

Väri: Musta ja metalli

Tekniset tiedot

Vesiboilerit: 0

Tilavuus, vesisäiliö: Enintään 12 kuppia

Yhden kannullisen suodatusaika: 10 min

Kahvin lämpötila: 80–85 astetta

Tilavuus, vesisäiliö: 1,2 V

Johdon pituus: 0,85 m

Taajuus: 50 Hz

Jännite: 230 V

Papusäiliön tilavuus: 350 g

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Kiina

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä

ilmoitusta. Tavaramerkit ovat

Koninklijke Philips N.V:n tai

omistajiensa omaisuutta.

Julkaisupäivä 2020‑12‑18

Versio: 8.1.1

EAN: 08 71010 37447 02

www.philips.com

http://www.philips.com/

