
Cafeteira

Daily Collection

 
com jarra em aço inox

Preta metálica

 
RI7454/21

Um café simplesmente perfeito
Suporta até 40 xícaras de café em um design compacto

Saboreie um café delicioso com essa cafeteira em resistente com design inteligente e compacto que facilita na

hora de guardar

Sabor e aroma excelentes

Superfície de aquecimento que mantém o seu café quente e saboroso

Jarra em aço inox resistente para durar por muito tempo

Fácil de usar

Indicação do nível de água inteligente para facilitar o enchimento

Corta-pingos para servir uma xícara de café sempre que você quiser

Porta-filtro articulado para facilitar o enchimento de café

Botão liga/desliga de LED acende quando a cafeteira está ligada



Cafeteira RI7454/21

Destaques Especificações

Corta-pingos

O sistema corta-pingos permite que você

coloque uma xícara de café antes que o ciclo

de preparação total esteja concluído.

Indicação de nível baixo da água inteligente

Este indicador do nível de água inteligente é

integrado ao reservatório de água, permitindo

que você saiba facilmente quantas xícaras

você inseriu.

Superfície de aquecimento

Superfície de aquecimento que mantém o seu

café quente e saboroso

Jarra em aço inox

Jarra em aço inox resistente para durar por

muito tempo.

 

Acessórios

Conteúdo: Jarra em aço inox inquebrável

Design

Cor: Preta metálica

Acabamento

Material da carcaça principal: Aço inoxidável

& plástico

País de origem

Feito na: China

Especificações gerais

Facilidade de limpeza e manutenção: As

peças podem ser lavadas na lava-louças

Facilidade de uso e conforto: Corta-pingos

Bebidas à base de café: Sistema corta-pingos

de café

Sustentabilidade

Consumo de energia da preparação: 1.000 W

Especificações técnicas

Capacidade do reservatório de água: 1,2 E

Comprimento do cabo: 0,85 m

Frequência: 50/60 Hz

Voltagem: 110 - 120 volt

Tempo de preparo para uma jarra: 10 Mín.

Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x P x A): 220 x 220

x 290 mm

Peso do produto: 1,5 kg
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