Philips Daily
Collection
Kávovar

• Se skleněnou konvicí
• Černý kov

HD7435/20

Jednoduše výborná káva
s funkcí AromaSwirl pro dokonalou chuť
Vychutnejte si dobrou kávu ze spolehlivého kávovaru s praktickým a kompaktním
designem pro snadné uložení.
Skvělá chuť a aroma
• Funkce AromaSwirl pro optimální distribuci aromatu
Snadné použití
• Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete
• Jednotlivé části lze mýt v myčce, což usnadňuje čištění
• Automatické vypnutí po 30 minutách
• Kontrolka LED vypínače

HD7435/20

Kávovar

Se skleněnou konvicí Černý kov

Specifikace
Země původu

Přednosti
Spotřeba: 700 W
Napětí: 220–240 V
Frekvence: 50/60 Hz
Doba přípravy: 10 minuta(y)
Typ konvice na kávu: Skleněná aroma konvice

• Aromaswirl: Ano
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Dobrá filtrovaná káva jednoduše

Hmotnost a rozměry

• Vyrobeno v: Čína

Dokonalá chuť a aroma
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Vyjímatelná nádržka na vodu: Ano
Osvětlený vypínač: Ano
Indikace hladiny vody: Ano
Odnímatelný držák filtru: Ano
Části lze mýt v myčce: Ano
Drip stop: Ano

Technické údaje
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Kapacita nádržky na vodu: 1 l
Rozměry balení (D x H x V): 218*198*290 mm
Hmotnost výrobku: 1,11 kg
Rozměry výrobku (D x H x V): 210*172*270 mm
Hmotnost balení: 1,58 kg

Design

• Barva: Černá
• Materiál krytu: Plast a nerezová ocel

• Délka kabelu: 85 cm

AromaSwirl

•

Funkce AromaSwirl zajistí cirkulaci kávy pro
optimální rozložení chuti v celé konvici

Drip stop

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy,
kdykoli chcete nalít šálek kávy

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Všechny části tohoto kávovaru Philips lze mýt
v myčce, což umožňuje snadné a praktické čištění.

Automatické vypnutí (30 min)

Zapomněli jste vypnout kávovar? Nebojte! 30 minut
po přípravě kávy se kávovar automaticky vypne kvůli
úspoře energie.
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