
 

Kavni aparat

Café Gaia

 
S toplotno izoliranim vrčem

Kovina

 

HD7546/20

Okusna, vroča kava v naši klasični zasnovi
V toplotno izoliranem vrču kava ostane vroča več kot 2 uri*

Kavni aparat Café Gaia pripravlja odlično kavo v naši klasični zasnovi. V toplotno

izoliranem vrču se polna aroma in temperatura ohranita več kot 2 uri*.

Odlična okus in aroma

Toplotno izoliran vrč z dvojno steno iz nerjavnega jekla za ohranjanje temperature

Koncentriran vodni curek za bogat okus kave

Preprosta uporaba

Pametna ključavnica na toplotno izoliranem vrču ohranja aromo

Zapora proti kapljanju omogoča nalivanje kave kadarkoli

Prostor za shranjevanje kablov za enostavno namestitev v kuhinji

Neposredni samodejni izklop za varčevanje z energijo in varnost

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje



Kavni aparat HD7546/20

Značilnosti

Toplotno izoliran vrč iz nerjavnega jekla

Vrhunski toplotno izolirani vrč iz nezlomljivega

nerjavnega jekla več kot 2 uri ohrani polno

aromo in temperaturo kave. Zasnova z dvojno

steno zagotavlja, da je temperatura kave vsaj

65 °C po 2 urah.

Toplotno izoliran vrč s pametno ključavnico

Toplotno izoliran vrč ima pametno ključavnico

enostavne uporabe. Ključavnica zagotavlja, da

se aroma in temperatura povsem ohranita, ko

vrč vzamete iz kavnega aparata.

Bogat okus kave

Koncentriran vodni curek na kavo omogoča, da

aparat iz kavnih zrn izvleče optimalen okus.

Zapora proti kapljanju

Zapora proti kapljanju omogoča, da kavo

nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Prostor za shranjevanje kablov

Dodatni kabel lahko enostavno shranite v

prostor za kabel na zadnjem delu kavnega

aparata. Zato kavni aparat lahko enostavno

postavite v kuhinjo.

Neposredni samodejni izklop

Po pripravi kave iz filtra se kavni aparat

samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo

in varnosti. V toplotno izoliranem vrču pa bo

kava zagotovo ostala vroča.

Oznaka nivoja vode

Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in

natančno polnjenje zbiralnika za vodo.

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Država porekla

Izdelano v: Kitajskem

Prijaznost do okolja

Poraba energije pri pripravi kave: 1000 W

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 255 x 221 x

370 mm

Teža izdelka: 2,032 kg

Teža z embalažo: 4,564 kg

Zasnova

Barva: Črn in kovinski

Splošne specifikacije

Enostavna in udobna uporaba: Oznaka nivoja

vode, Samodejni izklop, Zapora proti kapljanju

Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Snemljivi

nosilec filtra, Deli za pomivanje v pomivalnem

stroju

Kavni napitki: Kava iz filtra

Združljiva priprava kave: Zmleta kava

Nastavitve temperature: 1

Tehnične specifikacije

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,2 L

Dolžina kabla: 0,88 m

Čas priprave za vrč kave: 10 min

Frekvenca: 50/60 Hz

Napetost: 220–240 V

Zmogljivost zbiralnika za vodo: Do

15 skodelice

Tlak črpalke: 0 bar

Dodatna oprema

Priloženo: Nezlomljiv toplotno izoliran vrč

Površina

Material zbiralnika za vodo: Plastika

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo in

plastika

Servis

Dveletna garancija

* Kava ima po 2 urah vsaj 65 °C
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