
Sistema de cerveja de
pressão doméstico

PerfectDraft

 
70 W

Barris de 6 l

Cerveja para 30 dias, 3 °C

Visor LCD (temperatura,
volume)

 
HD3620/25

Cerveja de pressão fresca em sua casa
Unidade de cerveja de pressão

Agora pode começar a desfrutar de um copo de cerveja de pressão fresca em sua

casa com este sistema de cerveja de pressão Philips HD3620/25.

A sua cerveja de pressão favorita

Disponível com várias marcas de cerveja favoritas

O sabor mais fresco

Cerveja fresca durante 30 dias, 3 °C de temperatura

A experiência perfeita

Torneira de cerveja verdadeira, barris em metal de 6 l

Refrigeração para uma qualidade perfeita

Design robusto, isolamento resistente

Visor LCD com indicação da temperatura, do volume e da frescura

Extremamente simples

Torneira de cerveja de remoção fácil (protecção para crianças)

Abre na parte frontal, mudança fácil dos barris

Instalação higiénica, tubo fornecido com cada novo barril

Tabuleiro de recolha de pingos amovível lavável na máquina



Sistema de cerveja de pressão doméstico HD3620/25

Destaques Especificações

Indicação da temperatura e do volume

O indicador de temperatura indica-lhe quando

a sua cerveja está à temperatura ideal de 3 °C.

O indicador do nível de volume indica-lhe

quanta cerveja resta no barril. O indicador da

frescura da cerveja indica-lhe durante quanto

tempo a sua cerveja irá manter a sua frescura.

Acabamento

Cor(es): Preto com detalhes em cromado e

metálico.

Especificações de design

Tempo de refrigeração à temperatura

ambiente (23 °C): Entre 12 a 15 hora(s)

Temperatura máxima de funcionamento:

32 °C

Peso e dimensões

Dimensões do produto, incl. torneira e

tabuleiro de recolha de pingos (LxAxP):

286x444x493 mm

Peso: 8320 g

Dados logísticos

Código CTV: 8823 620 25000

Dados técnicos

Voltagem: 200-240 V

Fluxo: 2 l/min

Frequência: 50/60 Hz

Potência máxima: 70 W

Pressão máxima de funcionamento: 1,5 bares

Barris de cerveja (não incluídos)

Volume: 6 l

Dimensões (A x diâmetro): 273 x 199 mm

Peso em vazio: 1200 gr

Peso carregado: 7200 gr
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