
 

Cafetieră

Grind & Brew

 
Râşniţă de cafea integrată

Recipient dublu pentru boabe

Cronometru

Negru şi metalic

 

HD7769/00

O cafea excelentă începe cu boabe proaspăt

măcinate
Recipient dublu pentru a alege între două tipuri de boabe

Savurează o cafea excelentă din boabe proaspăt măcinate cu cafetiera Philips

Grind & Brew cu râşniţă integrată. Recipientul dublu cu concept unic îţi permite să

alegi între două tipuri de boabe. Iar graţie cronometrului, te vei trezi cu cafea

proaspătă.

Gust şi aromă excepţionale

Râşniţă de boabe integrată pentru cafea proaspăt măcinată

Recipient dublu pentru boabe proaspete, pentru mai multă varietate

Aroma Seal pentru a menţine boabele proaspete în recipient

Funcţia Aroma twister distribuie cafeaua pentru un gust intens

Concepute pentru tine

Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei

Adecvat şi pentru cafea măcinată

Buton de selectare a măcinării pentru setarea gustului preferat

Selectează cu uşurinţă setările pentru cafea de la butonul de preparare

Uşor de utilizat

Cronometru pentru trezire cu aromă de cafea proaspătă

Durată reglabilă de păstrare la cald de la 10 minute la 2 ore

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Indicator pentru nivelul apei pentru umplere uşoară



Cafetieră HD7769/00

Repere

Râşniţă de boabe integrată

Pentru a obţine gustul delicios al cafelei

proaspăt măcinate, boabele de cafea sunt

măcinate înainte de preparare. Această

cafetieră este prevăzută cu râşniţe cu bavuri

conice pentru o dimensiune optimă a

granulelor măcinate, ceea ce asigură cel mai

bun gust.

Recipient dublu pentru boabe proaspete

Graţie recipientului dublu, poţi stoca două

tipuri de boabe de cafea. Selectează ce tip de

boabe vrei să foloseşti pentru prepararea

cafelei. Poţi alege între cele două tipuri de

boabe de cafea sau îţi poţi crea propriul

amestec, selectându-le pe ambele.

Selectare a concentraţiei

Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la

una medie sau tare.

Preparare folosind cafea măcinată

Poţi utiliza, de asemenea, cafea măcinată în

locul boabelor de cafea. Funcţia de oprire a

măcinării dezactivează râşniţa, astfel încât să

poţi pune pur şi simplu cafea măcinată în filtru.

Sistem anti-picurare

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o

ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului

de preparare.

Buton de selectare a măcinării

Personalizează gustul cafelei, alegând din 9

opţiuni pentru dimensiunea de măcinare.

Selectează o granulaţie mică pentru un gust

mai puternic al cafelei sau o granulaţie mare

pentru o cafea la filtru mai slabă, cu aromă mai

delicată.

Aroma Seal

Aroma Seal pentru a menţine boabele

proaspete în recipient

Cronometru

Trezire cu aromă de cafea datorită

cronometrului. Pregăteşte cafetiera, setează

cronometrul şi cafeaua este gata la ora pe care

o doreşti.

Selectare uşoară a setărilor

Mulţumită butonului de preparare convenabil,

poţi selecta uşor şi poţi personaliza setarea

preferată pentru cafea, de exemplu, numărul

de ceşti şi tăria cafelei.



Cafetieră HD7769/00

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Cană din sticlă

Sustenabilitate

Consum de energie la fierbere: 1000 W

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 212 x 277

x 440 mm

Greutate produs: 4,6 kg

Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 320 x

280 x 505 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 6,2 kg

Specificaţii generale

Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Adecvat pentru: Boabe de cafea întregi, cafea

pudră măcinată

Personalizare în funcţie de băutură:

Concentraţie reglabilă a cafelei

Setări râşniţă: 9

Tip de afişaj: LCD

Utilizare uşoară şi confort: Afişaj, 2 recipiente

pentru boabe, Indicator pentru nivelul apei,

Oprire automată de siguranţă, Sistem anti-

picurare

Curăţare şi întreţinere uşoare: Componente

lavabile în maşină, Suport de filtru detaşabil

Funcţii speciale: Aroma twister

Finisaj

Material rezervor de apă: Plastic

Material corp principal: Oţel inoxidabil şi

plastic

Service

2 ani garanţie

Design

Culoare: Negru şi metal

Specificaţii tehnice

Fierbătoare de apă: 0

Capacitate rezervor de apă: Până la 12 ceşti

Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Temperatură cafea: 80 - 85 grad

Capacitate rezervor de apă: 1,2 l

Lungime cablu: 0,85 m

Tensiune: 230 V

Frecvenţă: 50 Hz

Capacitate recipient pentru boabe: 2 x 125 g

Ţara de origine

Fabricat în: China
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