Kaﬀemaskin
Grind & Brew
Integrert kaﬀekvern
Duo-beholder for bønner
Timer
Svart og metall

God kaﬀe begynner med nykvernede
kaﬀebønner
Duo-beholder gjør det mulig å veksle mellom to typer bønner

HD7769/00

Nyt herlig kaﬀe fra nykvernede bønner med kaﬀemaskinen Philips Grind & Brew
med integrert kvern. Den unike duo-beholderen gjør det mulig å veksle mellom to
typer bønner. Start dagen med fersk kaﬀe, takket være timeren.
Flott smak og aroma
Integrert kvern for nykvernet kaﬀe
Dobbeltbeholder for ferske bønner og større variasjon
Aroma-forseglingen holder kaﬀebønnene ferske i beholderen
Aromablanderen rører i kaﬀen og bringer frem smaken på sitt beste
Utformet for deg
Styrkevalg for å justere styrken til kaﬀen
Passer også til malt kaﬀe
Valgknapp for kvern gir innstillingen du foretrekker
Velg innstillingene for kaﬀen enkelt ved hjelp av traktebryteren
Enkel å bruke
Tidtaker slik at du kan våkne opp til duften av nylaget kaﬀe
Justerbar hold-varm-tid fra 10 minutter til 2 timer
Dryppstopp, slik at du får kaﬀe når du vil
Indikator for vannivå for enkel påfylling

Kaﬀemaskin
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Høydepunkter
Integrert kvern for kaﬀebønner

Malt kaﬀebrygg

Timer

Ferske kaﬀebønner kvernes før du trakter kaﬀen,
slik at du får den deilige smaken av nymalt
kaﬀe. Denne kaﬀetrakteren har koniske,
durende kverner som sørger for den optimale
kvernestørrelsen og dermed også den beste
smaken.

Du kan også bruke malt kaﬀe i stedet for
kaﬀebønner. Kvernen har en Av-funksjon, slik
at du ganske enkelt kan fylle på malt kaﬀe i
ﬁlteret.

Du kan våkne opp til lukten av nytraktet kaﬀe
takket være timeren. Gjør kaﬀetrakteren klar og
angi klokkeslettet, så får du en kanne med
nytraktet kaﬀe når du vil.

Dryppstopp

Enkel tilgang til innstillinger

Dryppstoppet gjør at du kan helle kaﬀe før
traktesyklusen er ferdig.

Takket være den praktiske traktebryteren kan du
enkelt velge og tilpasse kaﬀeinnstillingen slik
du foretrekker den, for eksempel antall kopper
og styrke.

Duo-beholder for ferske bønner

Med dobbeltbeholderen kan du oppbevare to
forskjellige typer kaﬀebønner. Velg hvilke
kaﬀebønner du skal bruke i kaﬀen. Velg mellom
de to ulike kaﬀebønnene, eller lag din egen
tredje variant ved å bruke begge typene.

Valgknapp for kvern

Justerbar hold-varm-tid

Styrkevalg

Tilpass kaﬀesmaken ved å velge mellom ni
kvernealternativer. Mal ﬁnere for en sterkere
kaﬀesmak eller grovere for en tynnere, mild
ﬁlterkaﬀe.
Juster styrken på kaﬀen. Velg mellom mild,
middels eller sterk kaﬀe.

Aroma-forsegling

Aroma-forseglingen holder kaﬀebønnene
ferske i beholderen

Velg hvor lenge du vil at kaﬀen skal holde seg
varm etter traktingen. Du kan justere tiden for
den automatiske av-funksjonen fra 10 minutter
og opptil 2 timer.
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Spesiﬁkasjoner
Tilbehør
Inkludert: Glassmugge
Bærekraft
Strømforbruk ved brygging: 1000 W
Mål og vekt
Mål, produkt (B x D x H):
212 x 277 x 440 millimeter
Vekt, produkt: 4,6 kg
Størrelsen på emballasjen (B x D x H:
320 x 280 x 505 millimeter
Vekt, inkl. emballasje: 6,2 kg
Generelle spesiﬁkasjoner
Kaﬀedrikker: Dryppﬁlter til kaﬀe
Egnet for: Hele kaﬀebønner, malt kaﬀepulver
Tilpass hver drikke: Justerbar kaﬀestyrke

Maleinnstillinger: 9
Skjermtype: LCD
Enkel bruk og komfort: Skjerm, To beholdere
for bønner, Indikator for vannivå, Automatisk
avslåing, Dryppstopp
Enkel rengjøring og vedlikehold: Deler som
kan vaskes i oppvaskmaskin, Avtakbar
ﬁlterholder
Spesialfunksjoner: Aromablander
Overﬂate
Materiale, vannbeholder: Plast
Materiale i hoveddelen: Rustfritt stål og plast

Tekniske spesiﬁkasjoner
Vannkokere: 0
Kapasitet for vannbeholder: Opptil 12 kopper
Traktetid for én kanne: 10 min
Kaﬀens temperatur: 80–85 grader
Kapasitet for vannbeholder: 1,2 L
Ledningslengde: 0,85 m
Spenning: 230 V
Frekvens: 50 Hz
Kapasitet, bønneholder: 2 x 125 g

Service
To års garanti

Opprinnelsesland
Produsert i: Kina
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