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Met glazen kan

Geïntegreerde koffiemolen

Roestvrij staal

 
HD7742/00

Overheerlijke koffie begint bij verse koffiebonen
Eenvoudige bereiding dankzij de ingebouwde koffiemolen

Geniet van de smaak van versie koffie met het Philips Grind & Brew-

koffiezetapparaat. Doe er verse koffiebonen in en maak uw favoriete filterkoffie.

Wij leveren de beste kwaliteit met eenvoudige oplossingen!

Heerlijke smaak en aroma

Ingebouwde molen voor versgemalen koffie

Ontworpen voor u

Sterkte-instelling voor het bepalen van de intensiteit van uw koffie

Maalselectieknop voor uw favoriete smaak

Uitschakelbare maalfunctie voor het gebruik van gemalen koffie

Eenvoudig te realiseren

Permanent vaatwasmachinebestendig koffiefilter voor uw gemak

Modern ontwerp

LCD-scherm met achtergrondverlichting



Koffiezetapparaat HD7742/00

Kenmerken Specificaties

Geïntegreerde molen

Met de conische slijpstenen wordt precies de

juiste hoeveelheid koffiebonen voor het

gewenste aantal kopjes vers gemalen.

Permanent koffiefilter

Het permanente vaatwasmachinebestendige

koffiefilter biedt extra gebruiksgemak en kan

bovendien eenvoudig worden gereinigd.

Maalselectieknop

Met de maalselectieknop kunt u kiezen uit 3

maalopties, zodat u de versgemalen koffie

precies op uw voorkeur voor filterkoffie kunt

afstemmen. Kies een fijne maalgraad voor een

sterkere smaak of grovere maalgraad voor een

milder kopje filterkoffie.

Uitschakelbare maalfunctie

Met de uitschakelknop schakelt u de molen uit,

zodat u normale gemalen koffie kunt gebruiken.

LCD-display

Het LCD-display met achtergrondverlichting

van het Philips-koffiezetapparaat is altijd goed

leesbaar en biedt intuïtieve bediening.

Ontwerp

Kleur: Roestvrij staal

Gewicht en afmetingen

Productafmetingen (l x b x h): 220 x 323 x

420 mm

Capaciteit waterreservoir: 1,2 l

Gewicht verpakking: 14,5 kg

Gewicht van het product: 14,5 kg

Algemene specificaties

Opbergvak voor snoer

Verlichte aan/uitknop

Drip-stop

Zwenkfilter en kan

(vaatwasmachinebestendig)

Technische specificaties

Type koffiekan: Glazen aromakan

Vermogen: 1000 W

Snoerlengte: 85 cm

Voltage: 230 volt

Frequentie: 50 Hz

Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten

Ontwerpspecificaties

Kleur(en): Roestvrij staal
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