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Lihtsalt hea kohv
Aroma twister tagab parima maitseelamuse
Selle töökindla Philipsi kohvimasinaga saate nautida värskelt valmistatud kohvi
maitset ja aroomi. Aroma twister tagab igale tassitäiele kohvile parima maitse.
Taimerit kasutades saate ärgata värskelt valmistatud kohvi aroomi peale.
Suurepärane maitse ja aroom
Aroomipööris segab kohvi, et tagada parim maitse.
Disainitud ümbrusega sobivaks
1,2-liitrine mahutavus 2 kuni 15 tassi jaoks
Lihtne kasutada
Tilgalukk aitab valada tassitäie kohvi, millal iganes soovite.
Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit säästab energiat ja tagab ohutuse.
Osad on puhastamise kergendamiseks nõudepesumasinas pestavad
Taimer võimaldab ärgata värske kohvi lõhna peale.
Veetaseme näidik lihtsustab täitmist
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Esiletõstetud tooted
Automaatne väljalülitus pärast 30 minutit

Aroomipööris

Nutikas veetaseme näidik

30 minutit pärast kohvi valmistamist lülitub
kohvimasin energia säästmiseks ja ohutuse
tagamiseks automaatselt välja. See on
kooskõlas ELi määrusega, mis kohaldub
kõikidele kohvimasinatele ELis. Kui soovite, et
kohv püsiks kauem kuum, pakub Philips teile
termoskannuga kohvimasinat.

See kannus peituv nutikas otsak segab
pealevoolava kohvi kannus ühtlaselt laiali, et
tagada parim ühtlane aroom esimesest kuni
viimase tassitäieni.

Veetaseme näidik võimaldab veepaaki vaevata
ja täpselt täita.
1,2-liitrine mahutavus

Masinpestavad osad

Tilgalukk

Kannu ja ﬁltrihoidikut saab hõlpsasti
nõudepesumasinas pesta.
Tilgalukk võimaldab valada tassitäie kohvi
enne, kui täielik kohvivalmistustsükkel on
lõppenud.

Taimer

Tänu taimerile saate ärgata värske kohvi lõhna
peale. Valmistage kohvimasin ette, seadistage
aeg ja kannutäis värsket kohvi valmib soovitud
ajal.

Selle kohvimasinaga saab teha 2 kuni 10
(suurt) / 15 (väikest) tassitäit kohvi.
Maksimaalselt 1,2 liitrit. Tänu kompaktsele
disainile võtab kohvimasin teie köögis vähe
ruumi.
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Spetsiﬁkatsioon
Tarvikud
Komplektis: Klaasist kann
Säästvus
Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1000 W
Kaal ja mõõtmed
Toote mõõtmed (L x S x K): 210 x 240 x
320 mm
Toote kaal: 1,42 kg
Kaal koos pakendiga: 1,94 kg
Pakendi mõõtmed (L x S x K): 299 x 260 x
380 mm

Üldine spetsiﬁkatsioon
Erifunktsioonid: Aroomipööris
Ekraani tüüp: LCD
Kohvijoogid: Filtrikohv
Sobib alljärgnevale: Jahvatatud kohvipuru
Lihtne ja mugav kasutada: Ekraan, Veetaseme
näidik, Automaatne väljalülitus, Tilgalukk,
Seadistatav taimer
Lihtne puhastamine ja hooldus: Eemaldatav
ﬁltrihoidik, Masinpestavad osad
Viimistlus
Veepaagi materjal: Plast
Põhikorpuse materjal: Roostevaba teras ja
plast
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Hooldus
2-aastane garantii
Disain
Värvus: Must/metallist
Tehnilised andmed
Veenõu maht: kuni 15 tassi
Valmistamisaeg kannu kohta: 10 min
Veenõu maht: 1,2 l
Juhtme pikkus: 0,85 m
Pinge: 220–240 V
Sagedus: 50/60 Hz
Päritoluriik
Valmistatud: Hiina

