
 

Cafetieră

Daily Collection

 
Cu vas de sticlă

Design compact (0,6 l)

Negru şi metalic

 

HD7435/20

Cafea pur şi simplu delicioasă
Cu Aroma twister, pentru experienţă optimă a gustului

Savurează gustul şi aroma cafelei proaspăt măcinate cu această cafetieră Philips.

Designul său compact este perfect pentru prepararea a 2 până la 7 ceşti de cafea.

Iar cu Aroma twister, savurezi un gust optim la fiecare ceaşcă.

Gust şi aromă excepţionale

Funcţia Aroma twister distribuie cafeaua pentru un gust intens

Uşor de utilizat

Sistem anti-picurare pentru a turna o ceaşcă de cafea oricând doreşti

Oprire automată după 30 minute, pentru economisirea energiei şi siguranţă

Comutatorul de alimentare cu LED se aprinde când cafetiera este pornită

Componente lavabile în maşină pt. curăţare uşoară

Indicator pentru nivelul apei pentru umplere uşoară

Design compact, perfect pentru 2-7 ceşti



Cafetieră HD7435/20

Repere

Oprire automată după 30 de minute

La 30 de minute după prepararea cafelei,

cafetiera se opreşte automat pentru a

economisi energie şi a oferi siguranţă. Acest

comportament se conformează reglementărilor

UE, care se aplică tuturor cafetierelor fabricate

în Uniunea Europeană. Dacă doreşti o cafea

care să rămână fierbinte mai mult timp, Philips

oferă cafetiere cu vas termorezistent.

Aroma twister

Această funcţie inteligentă din interiorul

cafetierei amestecă uniform cafeaua care curge

în vas pentru o aromă optimă şi consistentă, de

la prima până la ultima ceaşcă.

Sistem anti-picurare

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o

ceaşcă de cafea înainte de finalizarea ciclului

de preparare.

Comutator de alimentare cu LED

Lumina roşie de pe butonul comutatorului

iluminează atunci când cafetiera este pornită.

Componente lavabile în maşină

Vasul şi suportul de filtru sunt lavabile în

maşina de spălat vase.

Indicator pentru nivelul apei

Umple rezervorul de apă cu uşurinţă şi precizie

cu ajutorul indicatorului pentru nivelul apei.

Design compact

Această cafetieră este concepută special

pentru prepararea a 2 până la 7 ceşti de cafea

(maximum 0,6 litri). Datorită designului său

foarte compact, cafetiera ocupă puţin spaţiu în

bucătărie.



Cafetieră HD7435/20

Specificaţii

Accesorii

Incluse: Cană din sticlă

Sustenabilitate

Consum de energie la fierbere: 700 W

Specificaţii generale

Funcţii speciale: Aroma twister

Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată

Utilizare uşoară şi confort: Oprire automată de

siguranţă, Indicator pentru nivelul apei, Sistem

anti-picurare

Curăţare şi întreţinere uşoare: Suport de filtru

detaşabil, Componente lavabile în maşină

Finisaj

Material rezervor de apă: Plastic

Material corp principal: Oţel inoxidabil şi

plastic

Service

2 ani garanţie

Specificaţii tehnice

Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Capacitate rezervor de apă: 0,6 l

Lungime cablu: 0,85 m

Tensiune: 220 - 240 V

Frecvenţă: 50 - 60 Hz

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile produsului (l x A x H): 210 x 172

x 270 mm

Greutate produs: 1,11 kg

Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 218 x

198 x 290 mm

Greutate cu ambalaj inclus: 2,69 kg

Design

Culoare: Negru

Ţara de origine

Fabricat în: China
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