
Cafeteira

Viva Collection

 

Com jarra térmica

Preta metálica

 

RI7546/20

Café tradicional, sem esforço
Jarra térmica elegante para café fresco por mais tempo

A cafeteira de inox ThermInox (12 a 40 xícaras) com jarra em aço inox ThermInox

possui desligamento automático, sistema corta-pingos e indicador de nível de

água.

Sabor e aroma excelentes

Jarra térmica inquebrável em aço inoxidável e com duplo revestimento

Fácil de usar

Desligamento automático e direto para economia de energia e segurança

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

Armazenamento do cabo para fácil posicionamento em sua cozinha



Cafeteira RI7546/20

Destaques Especificações

Desligamento automático direto

Depois de preparar o café, a cafeteira desliga

automaticamente para economizar energia e

para segurança. A jarra térmica mantém o café

quente.

Corta-pingos

O sistema corta-pingos permite que você

coloque uma xícara de café antes que o ciclo

de preparação total esteja concluído.

Armazenamento do cabo

O cabo pode ser armazenado no

compartimento do cabo sob a cafeteira. Assim,

é possível guardar a cafeteira em um bom

lugar em sua cozinha.

 

O bom café de filtro preparado com

facilidade

Indicação do nível de água

Porta-filtro destacável

Partes próprias para lava-louças

Especificações técnicas

Tipo de jarra de café: Jarra de vidro que

preserva o aroma

Armazenamento do cabo

Tipos de café compatíveis: Grãos de café

País de origem: Fabricado na China,

Desenvolvida na Itália

Lig/Desl: 900 W

Frequência: 50 Hz / 60 Hz

Voltagem: 220 volt

Tempo de preparo: <10 minuto(s)

Comprimento do cabo: 88 cm

Capacidade: 1,2 L ou 12 a 40 xícaras

Especificações do design

Cor(es): Preto

Peso e dimensões

Dimensões da embalagem (CxLxA): 290 mm

x 265 mm x 395 mm

Dimensões do produto (C x L x A): 255 x 221

x

370 mm

Capacidade do reservatório de água: 1,2 E

Peso da embalagem: 2,532 kg

Peso do produto: 2,032 kg
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