NEW
NOVINKA

Káva&&Co.
spol.
Coffee

Kávovar
WMF KITCHENminis®
AromaMaker Glass
WMF KITCHENminis®
Aroma Coffee
Dobré
věci přicházejí
v malém
balení: aromatic
aromatická
Good things
come in small
packages:
filter coffee from
překapávaná
the first cup. káva od prvního okamžiku.
Překapávaná
je opět
v kurzu.
Kompaktní,
atraktivní
na
Filter coffee iskáva
trendy
again.
The compact,
attractive
WMFkávovar
filter coffee
překapávanou
kávu od WMFcasing
s pláštěm
z nerezovéglass
ocelijug
Cromargan®
machine with Cromargan®
and attractive
for five cups
abrews
působivou
skleněnou
ažsmaller
na pět šálků
připravíSimply
přesněsit
the exact
amountkonvičkou
required in
households.
takové
množství
kávy, které
potřeba
v malých
back and
enjoy aromatic
hotjecoffee
from
the firstdomácnostech.
cup; thanks to the
Usaďte
se Brew
a vychutnejte
si aromatickou
kávu automatic
od prvníhoshutWMF Hot
technology.
The warminghorkou
plate with
okamžiku
díkycoffee
technologii
Brew.
funkcí
off keeps the
in the WMF
AromaHot
glass
jugOhřívací
hot for adeska
long stime.
automatického vypnutí udržuje teplotu kávy ve skleněné konvičce
po dlouhou dobu.

Hlavní výhody:
Product
highlights:
• Plášť
vyrobený
z vysoce
kvalitní matt
matné
nerezové oceli Cromargan®
Casing made from
high-quality
Cromargan®
• Kávovar
se
skleněnou
konvičkou
Aroma
pět125
125mlmlcups
šálků
Coffee machine with Aroma glass jug forna
five
of kávy
coffee
• Kompaktní
design
šetřící
prostor
Compact, space-saving design
• Technologie
WMF
Hot Brewfor
na aromatic
přípravu coffee
aromatické
od prvního
okamžiku
WMF Hot Brew
technology
from kávy
the first
cup
• Vyjímatelná
filtrační
vložka
(velikost
2)
s
ochranou
proti
kapání
Removable filter insert (size 2) with drip guard
• Externí
hladiny
vody
Externalukazatel
water level
display
• Ohřívací
deska
s
funkcí
automatického
Warming plate with automatic shutdownvypnutí
• Snadné
doplňování
nádržky na vodu
Simple water
tank filling
• Osvětlené
tlačítko
Start
Illuminated start button
• Výkon
760 of
wattů
760 Watts
power

4<CMB NU=bdaehj>
Specifications
& Packaging
Specifikace
a údaje
o obalu data
article number:

04 1227 0011

cable length (m):

Číslo výrobku:

04 1227 0011

Délka kabelu (m):

PU:
CMMF:

4
3200000126

weight(kg)
netcca:
(kg) ca:
Čistá hmotnost

RRP:
Kusů/karton:

4 59,99 €

EAN-code:
Kód
EAN:

4211129130479
130479
4211129

power consumption:
220-240V~,
V~,50-60
50-60Hz,
Hz,640-760
640-760wattů
Watts
Spotřeba
energie:
220-240
color:
Barva:

1

1

measure Š×H×V
WxDxH(mm):
(mm) appliance:
204x146x294
Velikost spotřebiče
204×146×294

1,87
measure
WxDxH
(mm) carton:265×185×335
Velikost kartonu
Š×H×V
(mm):
weight (kg)
grosscca:
(kg) ca:
Hrubá hmotnost

2,465

Cromargan®
matt
Matná
nerezová
ocel Cromargan®
All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH.
state: 2018 03

