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2 koppen koffie in één keer

 

HD7813/58

Sensationele koffie
met een heerlijk crèmelaagje, met één druk op de knop

Het aroma en de smaak van Philips SENSEO® koffie zijn uniek. Het heerlijke

crèmelaagje zorgt voor een buitengewone koffiesensatie. Het enige wat u hoeft te

doen is op de knop drukken en in nog geen 30 seconden geniet u van een heerlijk

kopje koffie!

Ultiem gemak

Eénknopsbediening voor uw gemak

Eén kop koffie in ongeveer 30 seconden

Automatische uitschakeling om energie te besparen

Sensationele koffiekwaliteit

Uniek koffiezetsysteem voor een optimale smaak

Heerlijk crèmelaagje bewijst kwaliteit van Cabrales

Philips en Cabrales, een uniek partnerschap

Koffievariëteit voor elk moment

Reeks speciaal voor Cabrales ontwikkelde koffiepads



Koffiepadmachine HD7813/58

Kenmerken Specificaties

Eénknopsbediening

Het zetten van een perfect kopje koffie is

eenvoudiger dan ooit. U selecteert gewoon het

aantal kopjes door op de knop voor één kop of

de knop voor twee koppen op uw Philips

Senseo-koffiezetapparaat te drukken.

Eén kop koffie in 30 seconden

Eén kop koffie in ongeveer 30 seconden en

twee koppen of één mok in minder dan een

minuut.

Automatische uitschakeling

Met deze functie wordt uw SENSEO®

koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld

na 60 minuten. Zo bespaart u energie.

Uniek koffiezetsysteem

Uniek koffiezetsysteem van Philips Senseo. Elk

kopje wordt vers gezet en bevat de perfecte

balans tussen koffie en water: de garantie voor

een volle, ronde smaak, een verrukkelijk aroma

en een perfecte koffietemperatuur.

Heerlijk crèmelaagje

Heerlijk crèmelaagje bewijst topkwaliteit van

Philips Senseo.

Uitgebreide reeks koffiepads

Philips Senseo beveelt een reeks speciaal voor

Cabrales ontwikkelde koffiepads aan. La Planta

de Café, Supercabrales, Colombia,

Descafeinado.

 

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 210 x 310 x

380 millimeter

Capaciteit waterreservoir: 0,75 l

Maximale kophoogte: 117 millimeter

Gewicht verpakking: 2,32 kg

Maximale aantal koppen koffie: Tot 5 koppen

Gewicht van het product: 1,75 kg

Ontwerpspecificaties

Materialen: Plastic

Kleur(en): Roetzwart

Land van herkomst

Land van herkomst: Polen

Technische specificaties

Automatische uitschakeling:

60 minuut/minuten

Snoerlengte: 80 cm

Hoeveelheid zwarte koffie die kan worden

gezet: 60/120 ml

Frequentie: 50 Hz / 60 Hz

Vermogen: 1450 W

Voltage: 127 volt

Afmetingen

Afmetingen (BxHxD): 210 mm x 330 mm x

310 mm

Afmetingen verpakking (b x h x d): 229 mm x

375 mm x 395 mm
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