
Cafetieră
 

Sticlă

Distribuirea aromei

alb portocaliu

 
HD7562/55

Cafea excelentă până la ultima picătură
Funcţie de distribuire a aromei

Cafetieră elegantă cu distribuirea aromei: un vârf inteligent în cafetiera dvs. care

permite cafelei să circule pentru o distribuire optimă a aromei în întregul vas.

Bucuraţi-vă de o aromă bogată

Funcţia de distribuire a aromei

Pompa rapidă asigură aroma optimă

Vas Aroma menit să păstreze optim aroma cafelei

Experimentaţi simplitatea

Sistem antipicurare pentru a întrerupe prepararea oricând doriţi

Inel buffer protector împotriva spargerii vasului

Indicatorul indică pornirea cafetierei

Piesele pot fi spălate în maşina de spălat vase, pentru curăţare facilă

Rezervorul de apă translucid indică nivelul apei în rezervor

Filtru pivotant demontabil pentru umplere şi curăţare facile

Depozitare facilă a lungimii nefolosite a cablului



Cafetieră HD7562/55

Repere Specificaţii

Distribuirea aromei

Vârful inteligent permite cafelei să circule

pentru o distribuire optimă a aromei.

Preparare la viteză ridicată

Pompa rapidă asigură aroma optimă.

Anti-picurare

Sistem antipicurare pentru a întrerupe

prepararea oricând doriţi.

Inel buffer protector

Inel buffer protector împotriva spargerii vasului.

Comutator luminat

Indicatorul indică pornirea cafetierei.

Vas Aroma

Vas Aroma menit să păstreze optim aroma

cafelei.

Indicator pentru nivelul apei

Rezervorul de apă translucid indică nivelul

apei în rezervor.

Filtru pivotant detaşabil

Filtru pivotant demontabil pentru umplere şi

curăţare facile.

Sistem de stocare a cablului

Depozitare facilă a lungimii nefolosite a

cablului.

 

Specificaţii de design

Greutate aparat: 1,6 kg

Materiale: Vas din polipropilen/sticlă

Dimensiuni (L x A x Î): 223x256x358 mm

Culori: Alb strălucitor/Portocaliu floarea-

soarelui

Greutate (inclusiv ambalajul): 2,1 kg

Specificaţii generale

Sistem de stocare a cablului

Sistem anti-alunecare

Rezervor de apă translucid

Comutator luminat

Filtru pivotant detaşabil

Funcţie anti-picurare

Componente lavabile în maşina de spălat

vase

Vas Aroma

Accesorii

Vas Aroma

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1000 W

Tensiune: 220-240 V

Frecvenţă: 50/60 Hz

Lungime cablu: 0,85 m

Capacitate: 1,2 / 10-15 Litri / ceşti

Durată de preparare: < 10 minute
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