Cafeteira
Daily Collection
Com jarra de vidro
Preto

Café gostoso com total facilidade
Suporta até 20 xícaras, design compacto
RI7460/20

Cafeteira conﬁável e fácil de usar — ideal para quem deseja um design compacto.
Design compacto
0,6L para até 20 xícaras
Armazenamento do cabo
Fácil de usar
Botão liga/desliga de LED
Corta-pingos
Porta-ﬁltro articulado para facilitar o enchimento de café
Reservatório de água translúcido
Partes próprias para lava-louças

Cafeteira

RI7460/20

Destaques

Especiﬁcações

Armazenamento do cabo

Porta-ﬁltro articulado

O armazenamento do cabo sob a cafeteira
evitará cabos enrolados, facilitando a limpeza
da bancada de cozinha e deixando o ambiente
mais organizado.

Para abrir o porta-ﬁltro, vire-o para o lado. Isso
facilita o preenchimento do café. O porta-ﬁltro
também é removível, para facilitar a limpeza.
Corta-pingos

Reservatório de água translúcido

O reservatório de água translúcido mostra o
nível da água.

Corta-pingos permite interromper o preparo do
café sempre que você quiser uma xícara de
café

Design
Cor: Preto
Especiﬁcações gerais
Reservatório de água translúcido
Botão iluminado
Filtro articulado e jarra próprios para lavalouças
Sistema corta-pingos
Porta-ﬁltro destacável
Armazenamento do cabo
Pés antideslizantes
Especiﬁcações técnicas
Tipo de jarra de café: Jarra de vidro que
preserva o aroma
Lig/Desl: 650 W
Voltagem: 220 volt
Frequência: 50/60 Hz Hz
Tempo de preparo: 9 minuto(s)
Comprimento do cabo: 88 cm
Capacidade: 600 ml ou 4 a 7 xícaras
Especiﬁcações do design
Cor(es): Preto
Recipiente, tampa, pilão: Jarra de vidro e
plástico (polipropileno)
Acessórios
Jarra: HD7980/70 (branco), HD7980/20
(preto)
Peso e dimensões
Dimensões da embalagem (CxLxA): 203 mm
x 242 mm x 296 mm mm
Dimensões do produto (C x L x A): 195 x 195
x
240 mm
Capacidade do reservatório de água: 1,2 E
Peso da embalagem: 1,62 kg
Peso do produto: 1,18 kg
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