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Vahetage ja segage ube vastavalt oma maitsele!

Ainus Grind & Brew, millel on kaks kohvioamahutit

Äärmiselt kompaktsel Grind & Brew kohvivalmistamissüsteemil on moodne

kujundus ja ainulaadne juhtnupp, et saaksite seda suurepärase kohvi

valmistamiseks vastavalt seadistada.

Suurepärane maitse ja aroom

Integreeritud oajahvati tagab värskelt jahvatatud kohvi.

Värskete ubade topeltmahuti pakub rohkem valikuid

Kohviubade selektor võimaldab valida kolme kohvisegu vahel.

Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.

Disainitud ümbrusega sobivaks

Kohvi kanguse regulaator aitab teil kohvi intensiivsuse sobivaks muuta

Jahvatusastme nupp just teile maitsva kohvi valmistamiseks

Jahvati väljalülitamise funktsioon jahvatatud kohvi kasutamiseks

LCD-ekraanilt on kohviseadistuste valimine lihtne

Lihtne kasutada

Taimer võimaldab ärgata värske kohvi lõhna peale.

Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.

Veetaseme näidik lihtsustab täitmist

Pööratav filtrihoidik lihtsustab kohvi lisamist.



Kohvimasin HD7762/00

Esiletõstetud tooted

Sisseehitatud kohviveski

Värskelt jahvatatud kohvi maitse

saavutamiseks jahvatatakse värsked kohvioad

enne kohvivalmistamist. Sellel kohvimasinal on

koonusjad jahvatid, mis tagavad puru

optimaalse jämeduse ja parima maitse.

Värskete ubade topeltmahuti

Topeltmahutis saate hoida kahte sorti värskeid

kohviube. Nii saate nautida laiemat valikut.

Kohviubade selektor

Saate kohvi valmistamiseks valida kolme

võimaliku segu vahel. Nendeks on kaks tüüpi

kohviube või teie isiklik segu, milles need kaks

on kokku segatud.

Kanguse valimine

Valige soovitud kohvi tugevus: mahe, keskmine

või kange.

Hõlpsasti valitavad seadistused

Tänu LCD-ekraanile ja ainulaadsele

kohvivalmistusnupule on soovitud seadistuste,

näiteks tasside arvu, kohvi kanguse ja taimeri

valimine imelihtne.

Jahvatatud kohvi valmistamine

Võite kohviubade asemel ka jahvatatud kohvi

kasutada. Jahvati väljalülitamise funktsioon

võimaldab lihtsalt kohvipuru filtrisse kallata.

Aroomipööris

See kannus peituv nutikas otsak segab

pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et

tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni

viimase tassitäieni.

Reguleeritav soojana hoidmise aeg

Valige, kui pikalt soovite valmis kohvi kuumana

hoida. Saate valida automaatset

väljalülitusaega vahemikus 30 minutit kuni 2

tundi.

Taimer

Tänu taimerile saate ärgata värske kohvi lõhna

peale. Valmistage kohvimasin ette, seadistage

aeg ja kannutäis värsket kohvi valmib soovitud

ajal.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Klaasist kann

Säästvus

Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1000 W

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x S x K): 212 x 277 x

440 mm

Kaal koos pakendiga: 6,2 kg

Toote kaal: 4,6 kg

Disain

Värvus: Must, Hõbedane

Tehnilised andmed

Veekatlad: 0

Pinge: 230 V

Sagedus: 50 Hz

Valmistamisaeg kannu kohta: 10 min

Veenõu maht: 8 - 12 tassi

Veenõu maht: 1,2 l

Kohvi temperatuur: 80 - 85 kraadi

Juhtme pikkus: 0,85 m

Pumba rõhk: Pump puudub bar

Päritoluriik

Valmistatud: Hiina

Viimistlus

Veepaagi materjal: Plast

Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja

plast

Üldine spetsifikatsioon

Kohvijoogid: Filtrikohv

Kohvi sisestusviis: Terved kohvioad, jahvatatud

kohvipuru

Kohandamine vastavalt joogile: Reguleeritav

kohvi kangus

Lihtne puhastamine ja hooldus:

Masinpestavad osad, Eemaldatav filtrihoidik

Lihtne ja mugav kasutada: 2 oasalve,

Automaatne väljalülitus, Ekraan, Tilgalukk,

Veetaseme näidik

Kohviveski seadistused: 3

Ekraani tüüp: LCD

Hooldus

2-aastane garantii
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