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English

Introduction 
Thank you for buying Philips. To register your new product, please go to www.philips.com/grindbrew.
On this website, you can also find handy videos, delicious recipes, frequently asked questions and get
support.

General description (Fig. 1)
1 Filter basket
2 Drip stop
3 Filter basket holder
4 Water level indicator
5 Water reservoir lid
6 Bean container lid
7 Coarseness knob
8 Coffee bean container
9 Grinder funnel lid
10 Lock of grinder funnel lid
11 Water filling hole
12 Display
13 Pre-ground coffee icon
14 Number of cups
15 Coffee cup icon
16 Strength select coffee bean icon
17 Strength select button
18 Grinder clean button
19 Control knob
20 On/off button
21 Glass jug lid
22 Glass jug
23 Bean chute cleaning brush

Important 

Danger
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor

rinse it under the tap.

Warning
- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to

the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the

appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by

Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
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- Connect the appliance to an earthed wall socket.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and

above and by persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and if they understand the hazards
involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by
children unless they are older than 8 and supervised. Keep the
appliance and its cord out of reach of children aged less than 8
years.

- Children shall not play with the appliance.
- Only use this appliance for its intended purpose to avoid

potential hazard or injury.
- Do not let the mains cord hang over the edge of the table or

worktop on which the appliance stands.
- Never pour water into the bean container, as this damages the

coffeemaker.
- Do not touch the grinding burrs of the of the appliance, especially

when the appliance is connected to a wall socket.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance when it operates.
- Do not empty the water reservoir by tilting the appliance, as this

can damage the appliance. To empty the appliance, follow the
instructions for flushing the appliance (see 'Flushing the
appliance').

- If a problem occurs that you cannot solve by means of this user
manual, contact the Consumer Care Center in your country. If the
problem cannot be solved, take the appliance to a service center
authorized by Philips for examination or repair. Do not attempt to
repair the appliance yourself, otherwise your warranty becomes
invalid.

Caution
- Do not place the appliance on a hot surface and prevent the

mains cord from coming into contact with hot surfaces.
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- Do not place the coffeemaker in a cabinet when in use.
- Unplug the appliance if problems occur during grinding or

brewing and before you clean it.
- Keep the plug and the wall socket dry.
- Do not lift and move the appliance while it is operating.
- The jug is hot during and after brewing. Always hold the jug by its

handle.
- Never use the jug in a microwave oven.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it. The

hotplate and the coffee jug may be hot.
- After you have unpacked the appliance, make sure it is complete

and undamaged. If in doubt, do not use the appliance but contact
the Consumer Care Center in your country.

- This machine is intended for normal household use only. It is not
intended for use in environments such as staff kitchens of shops,
offices, farms or other work environments.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to
electromagnetic fields.

Before first use

Setting the automatic switch-off time
You can choose how long you want your coffee to stay hot after brewing by adjusting the time after
which the appliance automatically switches off. The default automatic switch-off time is 30 minutes.
The maximum automatic switch-off time is 120 minutes. To adjust the automatic switch-off time,
follow the steps below.
1 Make sure that the appliance is switched off but the mains plug is in the wall socket.
2 Press the center of the control knob until the display starts flashing.
3 Turn the control knob to increase or decrease the time. 1 is 10 minutes, 2 is 20 minutes, 3 is 30

minutes and so on until 12 is 120 minutes.
4 Press the center of the control knob to confirm the automatic switch-off time.

Note: The appliance always saves the last setting.

Flushing the appliance
Always flush the coffeemaker once before first use by following the steps below.
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Warning: Never pour water into the bean container, as this damages the coffeemaker.

1 Open the water reservoir lid. Fill the water reservoir with fresh cold water up to the 8-cup indication
(Fig. 2).

Caution: Do not put coffee beans or pre-ground coffee in the water reservoir.

2 Close the water reservoir lid.
3 Put the jug in the appliance (Fig. 3).
4 Press the on/off button (Fig. 4). The display lights up and the appliance beeps.
5 Press the strength select button (Fig. 5).
6 Turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting (Fig. 6). The pre-ground coffee icon

starts flashing.
7 Press the center of the control knob twice to confirm (Fig. 7). The appliance starts the flushing

process.
8 Let the appliance operate until the flushing process is finished. It is finished when the appliance

stops beeping.
9 Empty the jug.
10 Press the on/off button to switch off the appliance.

Using the appliance

Filling the water reservoir
There are indications for 2 to 10 cups (275 ml to 1375 ml) on the water-level window. You can use these
indications to determine how much water to put in the water reservoir. The reflection changes from
light to dark for each cup of water added.
1 Open the water reservoir lid and fill the water reservoir with the required amount of cold water (Fig.

2).

Note: Do not fill the water reservoir beyond the 10-cup indication.

Note: Make sure that the amount of water you pour into the water reservoir is consistent with the
number of cups you want to brew. The coffeemaker uses all the water in the water reservoir.

Using coffee beans
Warning: Always keep the water reservoir lid closed when you fill the coffee bean
container with coffee beans. Otherwise coffee beans can fall into the water reservoir
and block up the water inlet.

1 Open the coffee bean container lid (Fig. 8).
2 Fill the container with coffee beans. Make sure that there are enough coffee beans in the container

for the amount of coffee you want to brew (Fig. 9).

Note: Always make sure that the bean container is at least half full.

Warning: To prevent the grinder from jamming, do not use unroasted or caramelized
beans. Use coffee beans instead of espresso beans, as espresso beans may damage
the grinder.

3 Open the filter basket holder (Fig. 10).
4 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket (Fig. 11).
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5 Close the filter basket holder.
6 Turn the coarseness knob to select the desired type of grind (from fine to coarse). There are nine

grind settings (Fig. 12).

Tip: The coarseness knob allows you to choose between 9 different settings. The icons indicate 3
preselected optimal settings, but you can choose any setting in between. We advise you to
experiment with the different grind settings to find out which setting you prefer.

7 Press the strength button (Fig. 5). The coffee bean icons start flashing.
8 Turn the control knob to select the desired coffee strength: 1 bean for mild coffee, 2 beans for

medium-strong coffee or 3 beans for strong coffee.
9 Press the center of the control knob to confirm the strength (Fig. 13).
10 To select the number of cups, turn the control knob until the desired number of cups flashes on the

display (Fig. 14).

Note: Please keep in mind that the coffeemaker uses all the water in the water reservoir. If you
select a number of cups that is smaller than the amount of water, the coffee becomes weaker than
you intended.

11 Press the center of the control knob to confirm the number of cups (Fig. 13).
12 Press the center of the control knob again. The appliance beeps and starts grinding the required

amount of coffee beans. When the grinding process is finished, the appliance starts brewing coffee 
13 Wait until the coffeemaker has stopped beeping before you remove the jug.

Note: After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

14 The appliance keeps your coffee hot until it switches off automatically. If you do not need your
coffee to be kept hot, press the on/off button to switch off the appliance.

Using pre-ground coffee
If you want to use pre-ground coffee instead of coffee beans, follow the steps below.
1 Open the water reservoir lid and fill the water reservoir with the required amount of cold water (Fig.

2).
2 Open the filter basket holder (Fig. 10).
3 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket.
4 Put pre-ground coffee in the paper filter or in the permanent filter.
5 Close the filter basket holder.
6 Put the jug in the appliance (Fig. 3).
7 Press the on/off button (Fig. 4). The display lights up.
8 Press the strength select button (Fig. 5).
9 Turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting (Fig. 6). The pre-ground coffee icon

lights up.
10 Press the center of the control knob to confirm (Fig. 13).
11 Then press the center of the control knob again to start the brewing process.
12 Wait until the coffeemaker has stopped beeping before you remove the jug.

Note: After brewing, coffee drips from the filter basket for several seconds.

13 The appliance keeps your coffee hot until it switches off automatically. If you do not need your
coffee to be kept hot, press the on/off button to switch off the appliance.

Drip stop function
The drip stop function enables you to remove the jug from the coffeemaker before the brewing
process is finished. When you remove the jug, the drip stop stops the flow of coffee into the jug.
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Note: The brewing process does not stop when you remove the jug. If you do not put the jug back into
the appliance within 20 seconds, the filter basket overflows.

Cleaning and maintenance

Cleaning after every use
Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

1 Remove the mains plug from the wall socket.
2 Wipe the outside of the coffeemaker with a damp cloth.
3 Clean the filter basket and the permanent filter with hot water and some washing-up liquid or

clean them in the dishwasher.

Cleaning the grinder funnel
Important: Clean the grinder funnel every 1 to 2 weeks to prevent clogging with ground coffee. This
is easily and quickly done by following the steps below.

Note: Make sure the coffee bean container is empty before you start the cleaning procedure.

1 Press the on/off button to switch off the appliance (Fig. 15).
2 Open the filter basket holder (Fig. 10).
3 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket (Fig. 11). 
4 Close the filter basket holder.
5 Use the end of the bean chute cleaning brush to open the grinder funnel lid (Fig. 16).
6 Press and hold the grinder clean button for 4 seconds (Fig. 17). The grinder starts cleaning itself.
7 When the grinder has stopped cleaning, use the bean chute cleaning brush to brush ground coffee

residues into the lower part of the funnel (Fig. 18). The ground coffee residues fall into the filter
basket.

8 Close the lid of the grinder funnel.
9 Remove the paper filter or permanent filter with the ground coffee residues.

Descaling the coffeemaker
Descale the coffeemaker when you notice excessive steaming or when the brewing time increases. It
is advisable to descale the coffeemaker every two months. Only use white vinegar to descale, as other
products may cause damage to the coffeemaker. For more information on descaling, see
www.philips.com/descale-coffeemaker.

Warning: Never use vinegar with an acetic acid content of 8 % or more, natural vinegar,
powder descalers or tablet descalers to descale the appliance, as this may cause
damage.

1 Open the water reservoir lid.
2 Fill the water reservoir up to 10 cup indication with white vinegar (4 % acetic acid).
3 Place a paper filter (type 1x4 or no. 4) or the permanent filter in the filter basket and close the filter

basket holder.
4 Put the empty jug in the appliance.
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5 Put the mains plug in the wall socket.
6 Press the on/off button to switch on the appliance (Fig. 4). The display lights up.
7 Press the strength select button and turn the control knob to choose the pre-ground coffee setting

(Fig. 6).
8 Press the center of the control knob twice to confirm and start the brewing process (Fig. 7).
9 Wait until half of the vinegar has flowed into the jug. Then press the on/off button to interrupt the

brewing process. Let the vinegar act for at least 15 minutes.
10 Press the on/off button to switch the coffeemaker back on.
11 Press the center of the control knob twice to let the appliance complete the brewing process (Fig.

7).
12 Empty the jug and remove the paper filter or the permanent filter with the scale residues.
13 Fill the water reservoir with fresh cold water and press the center of the control knob twice to start

another brewing process (Fig. 7). Let the coffeemaker complete the entire brewing process and
empty the jug.

Note: If necessary repeat step 14 until the water that comes out of the appliance no longer tastes or
smells of vinegar.

14 Clean the filter basket and the jug with hot water and some washing-up liquid.
15 Press the on/off button on the front of the appliance to switch off the appliance (Fig. 15).

Warranty and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international
warranty leaflet.

Ordering accessories
To buy accessories or spare parts, visit www.philips.com/parts-and-accessories or go to your Philips
dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international
warranty leaflet for contact details).

Recycling
- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste

(2012/19/EU) (Fig. 19).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct

disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Troubleshooting
This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you
are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list
of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Problem Solution

The appliance does not
work.

Put the mains plug in the wall socket and press the on/off button to
switch on the appliance.

Make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to
the local mains voltage.
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Fill the water reservoir with water.

Close the lid of the grinder funnel.

The grinder does not work
or does not work properly.

Make sure that you did not select pre-ground coffee. If the symbol for
pre-ground coffee is visible on the display, you selected pre-ground
coffee.

Clean the grinder funnel by following the instructions (see 'Cleaning the
grinder funnel').

When I use the grinder,
the coffee is too weak.

Make sure that the number of cups you selected is consistent with the
amount of water in the water reservoir. Please keep in mind that the
coffeemaker uses up all the water in the water reservoir.

Use the strength select button to set the coffee strength to ‘strong’.

Use coffee beans of a stronger blend or flavor.

When I use pre-ground
coffee, the coffee is too
weak.

Make sure that the amount of pre-ground coffee in the filter is
consistent with the amount of water in the water reservoir. Please keep
in mind that the appliance uses all the water in the water reservoir.

Use ground coffee of a stronger blend or flavor.

To increase the coffee strength, increase the amount of pre-ground
coffee or decrease the amount of water.

The filter overflows when I
remove the jug from the
appliance while it is
brewing coffee.

If you remove the jug for more than 20 seconds during the brewing
process, the drip stop causes the filter basket to overflow. Also note that
the coffee does not reach its full taste before the end of the brewing
process. Therefore we advise you not to remove the jug and pour out
the coffee before the end of the brewing process.

The appliance continues
to drip long after the
brewing process has
ended.

The dripping is caused by condensation of steam. It is completely
normal that the appliance drips for some time.

If the dripping does not stop, the drip stop may be clogged. To clean the
drip stop, open the filter basket holder and take out the filter basket.
Rinse the filter basket and the drip stop under the tap.

The coffee is not hot
enough.

The coffee in the jug cools down faster if you brew only a few cups. The
coffee stays hot longer if you brew 10 cups, which is a full jug.

Descale the appliance (see 'Descaling the coffeemaker').

The appliance does not
start cleaning the grinder
funnel.

Make sure that the appliance is plugged in.

Open the lid of the grinder funnel before you press and hold the coffee
strength button.

Press and hold the coffee strength button for 4 seconds until the grinder
starts cleaning itself.
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The appliance works but
makes a beeping sound.

Please check if the lid of the grinder funnel is closed properly.

The coffee beans seem to
be used up quickly.

To brew a perfect cup of coffee, the appliance needs a certain amount
of ground coffee. The amount of coffee beans the appliance uses to
obtain the optimal amount of ground coffee per cup is normal.
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Ελληνικά

Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Philips. Για να καταχωρήσετε το νέο σας προϊόν, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.philips.com/grindbrew. Σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε, επίσης, να βρείτε χρήσιμα βίντεο,
γευστικότατες συνταγές και συχνές ερωτήσεις, καθώς και να λάβετε υποστήριξη.

Γενική περιγραφή (Εικ.1)
1 Καλάθι φίλτρου
2 Διακοπή σταξίματος
3 Στήριγμα καλαθιού φίλτρου
4 Ένδειξη στάθμης νερού
5 Καπάκι δοχείου νερού
6 Καπάκι δοχείου κόκκων
7 Διακόπτης επιπέδου άλεσης
8 Δοχείο κόκκων καφέ
9 Καπάκι ανοίγματος μύλου
10 Κλείδωμα του καπακιού ανοίγματος μύλου
11 Άνοιγμα γεμίσματος νερού
12 Οθόνη
13 Εικονίδιο κουμπιού αλεσμένου καφέ
14 Αριθμός φλιτζανιών
15 Εικονίδιο φλιτζανιού καφέ
16 Εικονίδιο επιλογής γεύσης κόκκου καφέ
17 Εικονίδιο επιλογής γεύσης
18 Εικονίδιο καθαρισμού μύλου
19 Διακόπτης
20 Κουμπί on/off
21 Καπάκι γυάλινης κανάτας
22 Γυάλινη κανάτα
23 Βούρτσα καθαρισμού του καπακιού διόδου κόκκων

Σημαντικό 
Κίνδυνος
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και

μην την ξεπλένετε με νερό βρύσης.
Προειδοποίηση
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται

στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή

έχει υποστεί φθορά.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα

κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου
εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

- Να συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα με γείωση.
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- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή
διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση
ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την
ασφαλή χρήση της και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από παιδιά εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και
επιβλέπονται. Διατηρήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από
παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή αποκλειστικά για το σκοπό που

προορίζεται για την αποφυγή ενδεχόμενου κινδύνου ή τραυματισμού.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του

πάγκου στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε ποτέ νερό μέσα στο δοχείο κόκκων καφέ, καθώς θα

προκληθεί βλάβη στην καφετιέρα.
- Μην αγγίζετε τα γρέζια αλέσματος της συσκευής, ιδιαίτερα όταν η

συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής κατά τη λειτουργία της.
- Μην αδειάζετε το δοχείο νερού γέρνοντας τη συσκευή, καθώς η συσκευή

μπορεί να υποστεί ζημιά. Για να αδειάσετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις
οδηγίες για το ξέπλυμα της συσκευής (βλέπε 'Καθαρισμός της συσκευής
με νερό').

- Αν παρουσιαστεί πρόβλημα που δεν μπορείτε να λύσετε με τη βοήθεια
αυτού του εγχειριδίου χρήσης, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
καταναλωτών στη χώρα σας. Αν δεν είναι δυνατή η επίλυση του
προβλήματος, παραδώστε τη συσκευή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Philips για έλεγχο ή επισκευή. Μην επιχειρήσετε να
επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η
εγγύηση θα ακυρωθεί.

Προσοχή
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ζεστή επιφάνεια και αποφύγετε την

επαφή του καλωδίου με ζεστές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε την καφετιέρα μέσα σε ντουλάπι ενώ λειτουργεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν προκύψουν προβλήματα κατά

την άλεση ή την παρασκευή καφέ και πριν τον καθαρισμό της.
- Διατηρείτε το βύσμα αι την πρίζα στεγνά.
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- Μην ανασηκώνετε και μην μετακινείτε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε
λειτουργία.

- Η κανάτα είναι καυτή κατά τη διάρκεια της παρασκευής του καφέ, αλλά και
μετά από αυτήν. Κρατάτε πάντα την κανάτα από τη λαβή της.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ την κανάτα σε φούρνο μικροκυμάτων.
- Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε. Η

θερμαινόμενη πλάκα και η κανάτα καφέ ενδέχεται να είναι καυτές.
- Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης και δεν

έχει ζημιές. Αν έχετε αμφιβολίες, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αλλά
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

- Αυτή η μηχανή προορίζεται αποκλειστικά για φυσιολογική οικιακή χρήση.
Δεν προορίζεται για χρήση σε περιβάλλοντα όπως κουζίνες προσωπικού
σε καταστήματα, γραφεία, φάρμες ή άλλους χώρους εργασίας.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση
σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Πριν από την πρώτη χρήση

Ρύθμιση του χρόνου αυτόματης απενεργοποίησης
Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θέλετε να παραμείνει ζεστός ο καφές μετά την παρασκευή
του προσαρμόζοντας τον χρόνο που πρόκειται να παρέλθει μετά την αυτόματη απενεργοποίηση της συσκευής. Ο
προεπιλεγμένος χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης είναι 30 λεπτά. Ο μέγιστος χρόνος αυτόματης
απενεργοποίησης είναι 120 λεπτά. Για να προσαρμόσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αλλά το φις είναι τοποθετημένο στην πρίζα.
2 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η οθόνη.
3 Γυρίστε μερικές φορές το κουμπί ελέγχου για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον χρόνο. 1 είναι 10 λεπτά, 2 είναι 20

λεπτά, 3 είναι 30 λεπτά κ.ο.κ., έως τα 12 που είναι 120 λεπτά.
4 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου, για να επιβεβαιώσετε τον χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης.

Σημείωση: Η συσκευή αποθηκεύει πάντοτε την τελευταία ρύθμιση.

Καθαρισμός της συσκευής με νερό
Ξεπλένετε πάντα την καφετιέρα με νερό μία φορά πριν από την πρώτη χρήση ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Προειδοποίηση: Μην ρίχνετε ποτέ νερό μέσα στο δοχείο κόκκων καφέ, καθώς θα προκληθεί βλάβη
στην καφετιέρα.

1 Ανοίξτε το καπάκι δοχείου νερού. Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο πόσιμο νερό μέχρι την ένδειξη (Εικ. 2) 8
φλιτζανιών.
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Προσοχή: Μην προσθέτετε κόκκους καφέ ή προαλεσμένο καφέ στο δοχείο νερού.

2 Κλείστε το καπάκι δοχείου νερού.
3 Τοποθετήστε την κανάτα στη συσκευή (Εικ. 3).
4 Πατήστε το κουμπί (Εικ. 4) on/off. Η οθόνη φωτίζεται και η συσκευή παράγει έναν ήχο ("μπιπ").
5 Πατήστε το κουμπί (Εικ. 5) επιλογής έντασης.
6 Γυρίστε μερικές φορές το κουμπί ελέγχου, για να επιλέξετε τη ρύθμιση (Εικ. 6) προαλεσμένου καφέ. Το εικονίδιο

προαλεσμένου καφέ αρχίζει να αναβοσβήνει.
7 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για επιβεβαίωση (Εικ. 7). Η συσκευή ξεκινά τη διαδικασία

πλύσης.
8 Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πλύσης. Η διαδικασία πλύσης

ολοκληρώνεται όταν η συσκευή σταματήσει να αναβοσβήνει.
9 Αδειάστε την κανάτα.
10 Πιέστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χρήση της συσκευής

Πλήρωση της δεξαμενής νερού
Στο παράθυρο ορατότητας στάθμης νερού υπάρχουν ενδείξεις για 2 έως 10 φλιτζάνια (275 ml έως 1375 ml).
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ενδείξεις, για να καθορίσετε την ποσότητα νερού που θέλετε να βάλετε στο
δοχείο νερού. Η αντανάκλαση αλλάζει από ανοιχτό σε σκούρο χρώμα για κάθε φλιτζάνι νερού που προσθέτετε.
1 Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού και γεμίστε το δοχείο νερού με την απαιτούμενη ποσότητα κρύου νερού

(Εικ. 2).

Σημείωση: Μην γεμίζετε το δοχείο νερού πάνω από την ένδειξη των 10 φλιτζανιών.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα νερού που ρίχνετε στο δοχείο νερού αντιστοιχεί στον αριθμό των
φλιτζανιών που θέλετε να παρασκευάσετε. Η καφετιέρα χρησιμοποιεί όλο το νερό στη δεξαμενή νερού.

Χρήση κόκκων καφέ
Προειδοποίηση: Κρατάτε πάντοτε το καπάκι του δοχείου νερού κλειστό, όταν γεμίζετε το δοχείο
κόκκων καφέ με κόκκους καφέ. Διαφορετικά, οι κόκκοι καφέ μπορεί να πέσουν μέσα στο δοχείο
νερού και να φράξουν την είσοδο νερού.

1 Ανοίξτε το καπάκι (Εικ. 8) του δοχείου κόκκων καφέ.
2 Γεμίστε το δοχείο με κόκκους καφέ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετοί κόκκοι καφέ στο δοχείο για την

ποσότητα καφέ που θέλετε να παρασκευάσετε (Εικ. 9).

Σημείωση: Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το δοχείο κόκκων είναι γεμάτο τουλάχιστον μέχρι τη μέση.

Προειδοποίηση: Για να μην μπλοκάρει ο μύλος, μην χρησιμοποιείτε ακαβούρδιστους ή
καραμελωμένους κόκκους. Χρησιμοποιείτε κόκκους καφέ φίλτρου αντί για κόκκους εσπρέσο,
καθώς οι κόκκοι εσπρέσο ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον μύλο.

3 Ανοίξτε το στήριγμα καλαθιού (Εικ. 10) φίλτρου.
4 Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο (τύπου 1x4 ή αρ. 4) ή το μόνιμο φίλτρο στο καλάθι (Εικ. 11) φίλτρου.
5 Κλείστε το στήριγμα του καλαθιού φίλτρου.
6 Γυρίστε το κουμπί επιπέδου άλεσης, για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο άλεσης (από λεπτή έως χοντρή).

Υπάρχουν εννέα ρυθμίσεις (Εικ. 12) άλεσης.
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Συμβουλή: Με το κουμπί επιπέδου άλεσης μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 9 διαφορετικών ρυθμίσεων. Τα
εικονίδια υποδεικνύουν 3 προεπιλεγμένες βέλτιστες ρυθμίσεις, αλλά μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε
ενδιάμεση ρύθμιση. Σας συνιστούμε να πειραματιστείτε με τις διάφορες ρυθμίσεις άλεσης, ώστε να βρείτε εκείνη
που προτιμάτε.

7 Πατήστε το κουμπί επιλογής γεύσης (Εικ. 5). Τα εικονίδια κόκκων καφέ αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
8 Γυρίστε το κουμπί ελέγχου, για να επιλέξετε την επιθυμητή γεύση καφέ: 1 κόκκος για ήπιο καφέ, 2 κόκκοι για

μέτριο-δυνατό καφέ ή 3 κόκκοι για δυνατό καφέ.
9 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για να επιβεβαιώσετε τη γεύση (Εικ. 13).
10 Για να επιλέξετε τον αριθμό φλιτζανιών, γυρίστε το κουμπί ελέγχου μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει ο

επιθυμητός αριθμός φλιτζανιών στην οθόνη (Εικ. 14).

Σημείωση: Έχετε υπόψη ότι η καφετιέρα χρησιμοποιεί όλο το νερό στη δεξαμενή νερού. Αν επιλέξετε αριθμό
φλιτζανιών που είναι μικρότερος από την ποσότητα νερού, ο καφές θα γίνει πιο ελαφρύς από όσο επιθυμείτε.

11 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό των φλιτζανιών (Εικ. 13).
12 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές ξανά. Η συσκευή εκπέμπει ηχητικά σήματα και ξεκινά να

αλέθει την απαιτούμενη ποσότητα κόκκων καφέ. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία άλεσης, η συσκευή ξεκινά να
παρασκευάζει καφέ. 

13 Περιμένετε να σταματήσει η καφετιέρα να παράγει ηχητικά σήματα για να αφαιρέσετε την κανάτα.

Σημείωση: Μετά από την παρασκευή καφέ, ο καφές στάζει από το καλάθι φίλτρου για αρκετά δευτερόλεπτα.

14 Η συσκευή διατηρεί τον καφέ σας ζεστό, έως ότου απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να διατηρηθεί ο
καφές σας ζεστός, πατήστε το κουμπί on/off, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Χρήση αλεσμένου καφέ
Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε αλεσμένο καφέ και όχι κόκκους καφέ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1 Ανοίξτε το καπάκι του δοχείου νερού και γεμίστε το δοχείο νερού με την απαιτούμενη ποσότητα κρύου νερού

(Εικ. 2).
2 Ανοίξτε το στήριγμα καλαθιού (Εικ. 10) φίλτρου.
3 Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο (τύπου 1x4 ή αρ. 4) ή το μόνιμο φίλτρο στο καλάθι φίλτρου.
4 Τοποθετήστε αλεσμένο καφέ στο χάρτινο φίλτρο ή στο μόνιμο φίλτρο.
5 Κλείστε το στήριγμα του καλαθιού φίλτρου.
6 Τοποθετήστε την κανάτα στη συσκευή (Εικ. 3).
7 Πατήστε το κουμπί on/off (Εικ. 4). Η οθόνη φωτίζεται.
8 Πατήστε το κουμπί επιλογής γεύσης (Εικ. 5).
9 Γυρίστε μερικές φορές το κουμπί ελέγχου, για να επιλέξετε τη ρύθμιση προαλεσμένου καφέ (Εικ. 6). Ανάβει το

εικονίδιο προαλεσμένου καφέ.
10 Πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για επιβεβαίωση (Εικ. 13).
11 Στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές ξανά, για να ξεκινήσει η διαδικασία

παρασκευής.
12 Περιμένετε να σταματήσει η καφετιέρα να παράγει ηχητικά σήματα για να αφαιρέσετε την κανάτα.

Σημείωση: Μετά από την παρασκευή καφέ, ο καφές στάζει από το καλάθι φίλτρου για αρκετά δευτερόλεπτα.

13 Η συσκευή διατηρεί τον καφέ σας ζεστό, έως ότου απενεργοποιηθεί αυτόματα. Εάν δεν θέλετε να διατηρηθεί ο
καφές σας ζεστός, πατήστε το κουμπί on/off, για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Διακόπτης προστασίας σταξίματος (Drip stop)
Ο διακόπτης προστασίας σταξίματος σάς δίνει τη δυνατότητα να αφαιρέσετε την κανάτα από την καφετιέρα πριν
ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής. Όταν αφαιρείτε την κανάτα, ο διακόπτης προστασίας σταξίματος διακόπτει
τη ροή του καφέ στην κανάτα.
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Σημείωση: Η διαδικασία παρασκευής δεν διακόπτεται, όταν αφαιρείτε την κανάτα. Αν δεν βάλετε ξανά την κανάτα
στη συσκευή μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, το καλάθι φίλτρου υπερχειλίζει.

Καθαρισμός και συντήρηση

Καθαρισμός μετά από κάθε χρήση
Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό και μην την ξεπλένετε με νερό
βρύσης.

1 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2 Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της καφετιέρας με ένα υγρό πανί.
3 Καθαρίστε το καλάθι του φίλτρου και το μόνιμο φίλτρο είτε με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό είτε στο

πλυντήριο πιάτων.

Καθαρισμός του κώνου άλεσης
Σημαντικό: Καθαρίζετε τον κώνο άλεσης κάθε 1 με 2 εβδομάδες, για να αποτρέψετε τη φραγή του από αλεσμένο
καφέ. Αυτό γίνεται εύκολα και γρήγορα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο κόκκων καφέ είναι κενό πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία καθαρισμού.

1 Πιέστε το κουμπί on/off για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 15).
2 Ανοίξτε το στήριγμα καλαθιού (Εικ. 10) φίλτρου.
3 Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο (τύπου 1x4 ή αρ. 4) ή το μόνιμο φίλτρο στο καλάθι (Εικ. 11) φίλτρου. 
4 Κλείστε το στήριγμα του καλαθιού φίλτρου.
5 Χρησιμοποιήστε το άκρο της βούρτσας καθαρισμού του καπακιού διόδου κόκκων, για να ανοίξετε το καπάκι

κώνου άλεσης (Εικ. 16).
6 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί καθαρισμού μύλου για 4 δευτερόλεπτα (Εικ. 17). Ο μύλος ξεκινά να

καθαρίζεται.
7 Όταν σταματήσει ο καθαρισμός του μύλου, χρησιμοποιήστε το βουρτσάκι καθαρισμού του καπακιού διόδου

κόκκων, για να καθαρίσετε τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ στο κάτω μέρος του ανοίγματος (Εικ. 18). Τα
υπολείμματα αλεσμένου καφέ πέφτουν μέσα στο καλάθι φίλτρου.

8 Κλείστε το καπάκι του κώνου άλεσης.
9 Αφαιρέστε το χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο με τα υπολείμματα αλεσμένου καφέ.

Αφαίρεση αλάτων από την καφετιέρα
Αφαιρέστε τα άλατα της καφετιέρας, όταν παρατηρήσετε ότι βγαίνει υπερβολικός ατμός ή ότι ο χρόνος
παρασκευής έχει αυξηθεί. Συνιστάται να αφαιρείτε τα άλατα από την καφετιέρα κάθε δύο μήνες. Χρησιμοποιείτε
μόνο λευκό ξύδι για να αφαιρέσετε τα άλατα, καθώς άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην καφετιέρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αφαίρεση αλάτων, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/descale-
coffeemaker.

Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε ποτέ τα άλατα με ξύδι με περιεκτικότητα οξικού οξέος 8 % ή
μεγαλύτερη, φυσικό ξύδι και αφαλατικά σε σκόνη ή σε ταμπλέτες, καθώς μπορεί να προκληθεί
βλάβη.

1 Ανοίξτε το καπάκι δοχείου νερού.
2 Γεμίστε το δοχείο νερού έως την ένδειξη των 10 φλιτζανιών με λευκό ξύδι (4 % ακετικό οξύ).
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3 Τοποθετήστε ένα χάρτινο φίλτρο (τύπου 1x4 ή αρ. 4) ή το μόνιμο φίλτρο στο καλάθι φίλτρου και κλείστε το
στήριγμα του καλαθιού φίλτρου.

4 Τοποθετήστε την άδεια κανάτα στη συσκευή.
5 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
6 Πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 4). Η οθόνη φωτίζεται.
7 Πατήστε το κουμπί επιλογής γεύσης και γυρίστε μερικές φορές το κουμπί ελέγχου, για να επιλέξετε τη ρύθμιση

(Εικ. 6) προαλεσμένου καφέ.
8 Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για επιβεβαίωση και για να ξεκινήσει η διαδικασία (Εικ. 7)

παρασκευής.
9 Περιμένετε μέχρι να καταλήξει στην κανάτα το μισό ξύδι. Στη συνέχεια πατήστε πάλι το κουμπί on/off για να

διακόψετε τη διαδικασία παρασκευής. Αφήστε το ξύδι να δράσει για τουλάχιστον 15 λεπτά.
10 Για να ενεργοποιήσετε ξανά την καφετιέρα, πατήστε το κουμπί on/off.
11 Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για να ολοκληρώσει η συσκευή τη διαδικασία παρασκευής

(Εικ. 7).
12 Αδειάστε την κανάτα και αφαιρέστε το χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο με τα υπολείμματα αλάτων.
13 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο πόσιμο νερό και πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου δύο φορές, για να

ξεκινήσετε μια άλλη διαδικασία παρασκευής (Εικ. 7). Αφήστε την καφετιέρα να ολοκληρώσει τη διαδικασία
παρασκευής και αδειάστε την κανάτα.

Σημείωση: Αν χρειάζεται, επαναλάβετε το βήμα 14 μέχρι το νερό που βγαίνει από τη συσκευή να μην μυρίζει
πλέον ξύδι.

14 Καθαρίστε το καλάθι φίλτρου και την κανάτα με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό.
15 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή (Εικ. 15), πατήστε το κουμπί on/off στη μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Εγγύηση και υποστήριξη
Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.philips.com/support ή διαβάστε το
φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Παραγγελία εξαρτημάτων
Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/parts-and-accessories ή
επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα στοιχεία επικοινωνίας).

Ανακύκλωση
- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά

σας απορρίμματα (2012/19/ΕΕ) (Εικ. 19).
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με τη
συσκευή. Εάν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, ανατρέξτε στη λίστα συχνών
ερωτήσεων στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη
χώρα σας.
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Πρόβλημα Λύση

Η συσκευή δεν λειτουργεί. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα και πιέστε το κουμπί on/off για να ενεργοποιήσετε
τη συσκευή.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική
τάση ρεύματος.

Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό.

Κλείστε το καπάκι του κώνου άλεσης.

Ο μύλος δεν λειτουργεί
σωστά.

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη λειτουργία προαλεσμένου καφέ. Αν το
σύμβολο για προαλεσμένο καφέ είναι ορατό στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι έχετε
επιλέξει προαλεσμένο καφέ.

Καθαρίστε το άνοιγμα του μύλου ακολουθώντας τις οδηγίες (βλέπε 'Καθαρισμός
του κώνου άλεσης').

Όταν χρησιμοποιώ τον μύλο,
ο καφές είναι πολύ ελαφρύς.

Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φλιτζανιών που επιλέξατε αντιστοιχεί στην
ποσότητα νερού που βρίσκεται στο δοχείο νερού. Έχετε υπόψη ότι η καφετιέρα
χρησιμοποιεί όλο το νερό στη δεξαμενή νερού.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής γεύσης, για να ρυθμίσετε τη γεύση του καφέ
σε '"strong" (δυνατή).

Χρησιμοποιήστε κόκκους καφέ δυνατότερου μίγματος ή γεύσης.

Όταν χρησιμοποιώ αλεσμένο
καφέ, ο καφές είναι πολύ
ελαφρύς.

Βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα προαλεσμένου καφέ στο φίλτρο αντιστοιχεί στην
ποσότητα νερού που βρίσκεται στο δοχείο νερού. Έχετε υπόψη ότι η συσκευή
χρησιμοποιεί όλο το νερό στη δεξαμενή νερού.

Χρησιμοποιήστε αλεσμένο καφέ δυνατότερου μίγματος ή γεύσης.

Για να αυξήσετε τη γεύση του καφέ, αυξήστε την ποσότητα αλεσμένου καφέ ή
μειώστε την ποσότητα του νερού.

Το φίλτρο υπερχειλίζει όταν
απομακρύνω την κανάτα από
τη συσκευή, ενώ
παρασκευάζεται καφές.

Εάν αφαιρέσετε την κανάτα για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα κατά τη
διάρκεια του κύκλου παρασκευής, η λειτουργία προστασίας σταξίματος (Drip
stop) προκαλεί υπερχείλιση του καλαθιού φίλτρου. Έχετε, επίσης, υπόψη, ότι ο
καφές δεν θα αποκτήσει την πλήρη γεύση του πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία
παρασκευής. Συνεπώς, συνιστούμε να μην αφαιρέσετε την κανάτα και να μην
σερβίρετε τον καφέ πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία παρασκευής.

Η συσκευή συνεχίζει να
στάζει για μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά την
ολοκλήρωση του κύκλου
παρασκευής.

Το στάξιμο προκαλείται από τη συμπύκνωση ατμού. Είναι απόλυτα φυσιολογικό η
συσκευή να στάζει για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αν το στάξιμο δεν σταματήσει, τότε η προστασία σταξίματος μπορεί να έχει
φράξει. Για να καθαρίσετε την προστασία σταξίματος, ανοίξτε το στήριγμα του
καλαθιού φίλτρου και αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου. Ξεπλύνετε το καλάθι φίλτρου
και την προστασία σταξίματος κάτω από τη βρύση.

Ο καφές δεν είναι αρκετά
ζεστός.

Ο καφές στην κανάτα ψύχεται πιο γρήγορα, αν παρασκευάσετε μόνο λίγα
φλιτζάνια. Ο καφές θα παραμείνει ζεστός για περισσότερη ώρα αν
παρασκευάσετε 10 φλιτζάνια που αντιστοιχούν σε μια πλήρη κανάτα.
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Αφαιρέστε τα άλατα από τη συσκευή (βλέπε 'Αφαίρεση αλάτων από την
καφετιέρα').

Η συσκευή δεν ξεκινά να
καθαρίζει το άνοιγμα μύλου.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.

Ανοίξτε το καπάκι του ανοίγματος μύλου πριν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί
γεύσης καφέ.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί γεύσης καφέ για 4 δευτερόλεπτα, έως ότου ο
μύλος αρχίσει να καθαρίζεται.

Η συσκευή λειτουργεί, αλλά
παράγει ένα ηχητικό σήμα.

Ελέγξτε αν το καπάκι του ανοίγματος μύλου έχει κλείσει σωστά.

Οι κόκκοι καφέ φαίνεται ότι
τελειώνουν γρήγορα.

Για την παρασκευή ενός ιδανικού φλιτζανιού καφέ, η συσκευή χρειάζεται ορισμένη
ποσότητα αλεσμένου καφέ. Η ποσότητα των κόκκων καφέ που χρησιμοποιεί η
συσκευή για την παρασκευή της βέλτιστης ποσότητα αλεσμένου καφέ ανά
φλιτζάνι είναι κανονική.
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