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Základem skvělé kávy jsou čerstvě namletá

zrnka

Jednoduchá příprava díky integrovanému mlýnku

Vychutnejte si výbornou kávu z čerstvě mletých zrn s kávovarem Philips Grind &

Brew, který má zabudovaný mlýnek. Intenzitu kávy si nastavíte pomocí funkce pro

výběr síly kávy.

Skvělá chuť a aroma

Integrovaný mlýnek pro čerstvě namletou kávu ze zrn

Aroma víko udrží kávová zrna v nádobě čerstvá

Aroma tryska míchá kávu pro dosažení optimální chuti

Navrženo pro vás

Výběr síly nápoje pro nastavení intenzity kávy

Hodí se také na mletou kávu

Knoflík voliče mletí pro nastavení vaší oblíbené chuti

Nastavení kávy jednoduše vyberte pomocí knoflíku pro přípravu

Snadné použití

Nastavitelný čas udržování teploty od 10 minut do 2 hodin

Indikace hladiny vody pro snadné plnění

Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli
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Přednosti

Integrovaný mlýnek na zrnkovou kávu

Abyste si užili lahodnou chuť čerstvě namleté

kávy, melou se kávová zrna před přípravou

nápoje. Tento kávovar má kónické mlýnky se

zdrsnělým povrchem, aby se dosáhlo optimální

hrubosti mletí a zajistila se tak nejlepší chuť.

Aroma tryska

Tato chytrá tryska uvnitř konvice zajišťuje

rovnoměrnou cirkulaci tekoucí kávy pro

dosažení optimálního, vyváženého rozložení

aroma, od prvního šálku až po ten poslední.

Volba síly

Je možné zvolit jemnou, střední nebo silnou

intenzitu kávy.

Káva z mletých zrn

Místo kávových zrn můžete použít i mletou

kávu. Funkce vypnutí mletí deaktivuje mlýnek a

jednoduše naplníte filtr mletou kávou.

Knoflík voliče mletí

Přizpůsobte si chuť kávy díky 9 možnostem

nastavení mletí. Zvolte jemné mletí pro silnější

chuť kávy nebo hrubé mletí pro jemnější

filtrovanou kávu.

Jednodušší výběr nastavení

Díky praktickému knoflíku pro přípravu můžete

snadno vybrat a upravit oblíbené nastavení

přípravy kávy, například počet šálků a sílu kávy.

Nastavitelný čas udržování teploty

Je možné vybrat, jak dlouho se bude káva po

uvaření udržovat teplá. Automatické vypnutí lze

nastavit na dobu od 10 minut do 2 hodin.

Drip stop

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si

šálek kávy ještě před dokončením cyklu

přípravy kávy.

Indikace hladiny vody

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu

pomocí indikace hladiny vody.

Aroma víko

Aroma víko udrží kávová zrna v nádobě čerstvá
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Specifikace

Příslušenství

Včetně: Skleněná konvice

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

1000 W

Obecné specifikace

Kávové nápoje: Filtrovaná káva

Vhodné pro: Celá kávová zrna, mletá káva

Nastavení přizpůsobená nápoji: Nastavitelná

síla kávy

Nastavení mlýnku: 9

Typ displeje: LCD

Snadné použití a pohodlí: Displej, Indikace

hladiny vody, Automatické vypnutí, Drip stop

Snadné čištění a údržba: Jednotlivé části lze

mýt v myčce, Odnímatelný držák filtru

Speciální funkce: Aroma tryska

Povrchová úprava

Materiál nádržky na vodu: Plast

Materiál hlavního tělesa: Nerezová ocel

a plast

Servis

2letá záruka: Ano

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (Š x H x V): 212 x 277 x

440 mm

Hmotnost produktu: 4,6 kg

Rozměry balení (ŠxHxV: 320 x 280 x 505 mm

Hmotnost včetně balení: 6,2 kg

Design

Barva: Černá/kov

Technické údaje

Bojlery: 0

Objem nádržky na vodu: Až 12 šálků

Čas přípravy konvice: 10 min

Teplota kávy: 80 – 85 stupeň

Objem nádržky na vodu: 1,2 L

Délka kabelu: 0,85 m

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 230 V

Kapacita nádoby na kávová zrna: 350 g

Země původu

Vyrobeno v: Čína
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