
 

Kafijas automāts

Grind & Brew

 
Iebūvētas kafijas dzirnaviņas

Ar stikla krūzi

Melna metāla

 

HD7767/00

Lieliska kafija sākas ar tikko maltām kafijas

pupiņām
Vienkārša pagatavošana, izmantojot iebūvētās dzirnaviņas

Izbaudiet lielisku kafiju no svaigi maltām pupiņām ar Philips Grind & Brew kafijas

automātu ar iebūvētām dzirnaviņām. Pielāgojiet kafijas intensitāti, izvēloties tās

stiprumu.

Fantastiska garša un aromāts

Iebūvētas dzirnaviņas svaigi maltai kafijai

Aromāta aizturēšanas blīvslēgs ilgāk saglabā kafijas pupiņu svaigumu tvertnē

Aromāta maisītājs cirkulē kafiju optimālai garšai

Radīts tieši jums

Stipruma regulators kafijas stipruma regulēšanai

Piemērots arī maltai kafijai

Maluma selektora poga iecienītajai garšai

Vienkārši izvēlieties kafijas iestatījumus, izmantojot gatavošanas slēdzi

Viegli izmantojams

Regulējams siltuma saglabāšanas laiks no 10 minūtēm līdz 2 stundām

Ūdens līmeņa indikators vieglai uzpildīšanai

Pilienapture, lai ielietu kafijas krūzi jebkurā brīdī



Kafijas automāts HD7767/00

Izceltie produkti

Iebūvētas dzirnaviņas

Lai iegūtu svaigi maltas kafijas izcilo garšu,

svaigas kafijas pupiņas tiek maltas tieši pirms

gatavošanas. Šim kafijas aparātam ir

konusveida dzirnaviņas, lai iegūtu optimālu

malumu, kas sniedz vislabāko garšu.

Aromāta maisītājs

Šī viedā sprausla krūzē vienmērīgi cirkulē

ieplūstošo kafiju optimālam un nemainīgam

aromātam, no pirmās līdz pēdējai krūzītei.

Stipruma regulators

Noregulējiet kafijas intensitāti kā vāju, vidēji

stipru vai stipru.

Maltas kafijas gatavošana

Varat izmantot arī maltu kafiju pupiņu vietā.

Malšanas izslēgšanas funkcija izslēdz

dzirnaviņas, un varat iepildīt malto kafiju filtrā.

Maluma selektora poga

Pielāgojiet kafijas garšu, izvēloties starp

9 maluma pakāpēm. Izvēlieties smalku

malumu stiprākai kafijas garšai vai rupju

malumu vājākai filtra kafijai.

Vienkārša iestatījumu izvēle

Pateicoties ērtajam gatavošanas slēdzim, jūs

varat vienkārši izvēlēties un pielāgot vēlamo

kafijas iestatījumu, piemēram, tasīšu skaitu un

kafijas stiprumu.

Regulējams siltuma saglabāšanas laiks

Izvēlieties, cik ilgi kafijai jāsaglabā siltums pēc

pagatavošanas. Varat pielāgot automātisko

izslēgšanās laiku no 10 minūtēm līdz

2 stundām.

Pilienapture

Pilienapture sniedz iespēju ieliet krūzi kafijas

jebkurā brīdī pirms gatavošanas cikla

pabeigšanas.

Ūdens līmeņa indikators

Viegli un precīzi uzpildiet ūdens tvertni,

pateicoties ūdens līmeņa rādījumam.

Aromāta aizturēšanas blīvslēgs

Aromāta aizturēšanas blīvslēgs ilgāk saglabā

kafijas pupiņu svaigumu tvertnē
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Specifikācijas

Piederumi

Iekļauts: Stikla krūze

Noturība

Energoefektīva gatavošana: 1000 W

Vispārējas specifikācijas

Kafijas dzērieni: Pilienu filtra kafija

Piemērots: Veselas kafijas pupiņas, malts

kafijas pulveris

Dzēriena pielāgošana: Pielāgojams kafijas

stiprums

Dzirnaviņu iestatījumi: 9

Displeja tips: LCD

Vienkārša lietošana un komforts: Displejs,

Ūdens līmeņa indikators, Automātiskā

izslēgšanās, Pilienapture

Viegla tīrīšana un apkope: Var mazgāt trauku

mazgājamā mašīnā, Noņemams filtra turētājs

Īpašas funkcijas: Aromāta maisītājs

Apdare

Ūdens tvertnes materiāls: Plastmasa

Galvenā korpusa materiāls: Nerūsējošais

tērauds un plastmasa

Serviss

2 gadu garantija

Svars un izmēri

Izstrādājuma izmēri (PxAxG): 212 x 277 x

440 mm

Produkta svars: 4,6 kg

Iepakojuma izmēri (PxDzxA): 320 x 280 x

505 mm

Svars (t.sk.iepakojums): 6,2 kg

Dizains

Krāsa: Melna metāla

Tehniskā specifikācija:

Ūdens boileri: 0

Ūdens tvertnes ietilpība: Līdz 12 krūzītes

Krūzes pagatavošanas laiks: 10 min

Kafijas temperatūra: 80 - 85 grādi

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,2 l

Vada garums: 0,85 m

Frekvence: 50 Hz

Spriegums: 230 V

Pupiņu tvertnes ietilpība: 350 gr

Izcelsmes valsts

Ražots: Ķīna
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