
 

 

Philips Saeco
Kohviklaasid

Espresso ja cappuccino

HD7015/00
Täiuslik maitse tõelistele kohvisõpradele
Käsitsi valmistatud, kahekordsest klaasist tassid koos alustassidega

Need Saeco HD7015/00 klaasid on loodud tõelistele kohvinautlejatele. Kahekordsest 

klaasist tassid hoiavad ideaalselt teie kohvi temperatuuri ja maitset. Alustassidel saate 
serveerida sinna juurde sobilikke vürtse.

Kahekordne klaas
• Hoiab kohvi ideaalsel temperatuuril

Käsitsivalmistatud klaas
• Meistrite poolt käsitsi valmistatud

Nautige oma espressot või cappuccinot kõigi oma meeltega
• Nautige nende klaaside abil soojust, silmailu, lõhna ja maitset

Ülikvaliteetsed klaasid kinkepakis
• Nõudepesumasinas pestav, kuumus- ja kriimustuskindel kvaliteetne klaas
• Kvaliteetne kinkepakend erilisteks puhkudeks

Kvaliteetsed keraamilised alustassid
• Sobib nii espresso- kui ka cappuccino-klaasiks, nõudepesumasinas pestav



 Hoiab kohvi täiuslikuna
Need spetsiaalselt loodud kahekordsest klaasist 
kohviklaasid hoiavad espresso, cappuccino või ka 
tavalisekohvi ideaalsel temperatuuril. Seda tänu 
topeltklaasile, mis säilitab hästi kuuma joogi soojust, 
hoides klaasi samas jahedana, tänu millele on seda 
võimalik palja käega hoida.

Meistrite poolt käsitsi valmistatud
Meistrite poolt käsitsi valmistatud. Iga klaas on 
ainulaadne.

Nautige kohvi kõigi oma meeltega
Nautige nende Saeco klaaside abil soojust, silmailu, 
lõhna ja maitset.

Kvaliteetsed klaasid
Nõudepesumasinas pestav, kuumus- ja 
kriimustuskindel kvaliteetne klaas

Keraamiline alustass
Sobib nii espresso- kui ka cappuccino-klaasiks ja joogi 
kõrvale vürtside serveerimiseks, nõudepesumasinas 
pestav

Kvaliteetne kinkepakend
Need klaasid on hea kink ükskõik millisel puhul. 
Seetõttu pöörasimegi erilist tähelepanu selle 
kvaliteetse kinkepaki loomisele ja teostusele.
HD7015/00

Esiletõstetud 

* Klaasid on meistrite poolt käsitsi valmistatud ja seega võib nende 
suurus olla pisut erinev. Olge klaaside ja lusikate kasuatmisel 
ettevaatlik, et klaasi sise- või -väliskihile ei tekiks mõrasid. Klaase ja 
alustasse võib pesta nõudepesumasinas. Pange need lihtsalt 
ettevaatlikult nõudepesumasinasse, et ei tekiks pragusid.
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Mõõtmed
• Cappuccino-klaasi läbimõõt: umbes 88 mm
• Cappuccino-klaasi kõrgus: umbes 100 mm
• Cappuccino-klaasi maht: umbes 300 ml
• Espresso-klaasi läbimõõt: umbes 63 mm
• Espresso-klaasi kõrgus: umbes 63 mm

• Espresso-klaasi maht: umbes 80 ml
• Alustassi läbimõõt: umbes 150 mm

Pakend
• Kogus: 2 espressoklaasi, 2 cappuccino-klaasi, 2 

alustassi
•
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