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Faça do seu jeito
My Aroma Control para o café do seu jeito

Sofisticada cafeteira feita com materiais modernos de alta qualidade para

pessoas que prezam a qualidade, tanto no aroma do café quanto no design. O

exclusivo sistema de preparação personalizado garante que seu café será feito

do seu jeito.

Aroma e intensidade do jeito que você gosta

O MyAroma Control lembra de como você gosta do café: mais forte ou mais fraco

Bomba de alta velocidade garante um aroma encorpado

Jarra que preserva o aroma para um café sempre saboroso e quente

Da maneira mais fácil

Reservatório de água removível para fácil abastecimento de água

Sistema antipingos para interromper o preparo sempre que você quiser

O aparelho desliga automaticamente após o preparo do café

Lembra que é necessário descalcificar a cafeteira



Cafeteira RI7692/91

Destaques Especificações

MyAroma Control

O MyAroma Control lembra de como você

gosta do café: mais forte ou mais fraco.

Jarra que preserva o aroma

Jarra que preserva o aroma para um café

sempre saboroso e quente.

Reservatório de água removível

Reservatório de água removível para fácil

abastecimento de água.

Sistema antipingos

Sistema antipingos para interromper o preparo

sempre que você quiser.

 

Especificações gerais

Peças próprias para lava-louças

Filtro articulado removível

Armazenamento do cabo

Especificações técnicas

Alimentação: 1400 W

Voltagem: 110-127 V

Freqüência: 50/60 Hz

Comprimento do cabo: 0,88 cm

Tempo de preparo: <10 minuto(s)

Capacidade: 1,2 L/10 a 15 xícaras Litros /

xícaras

Especificações do design

Materiais: Tigela, tampa, alça

Dimensões (C x L x A): 196 x 382 x 395 mm

Cor(es): Preto/aço inoxidável/detalhes

vermelhos

Peso (incluindo a embalagem): 3.2 kg

Peso do aparelho: 2,7 kg
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