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Intense

 
S steklenim vrčem

S stikalom za intenzivnost

Črn in kovinski

 
HD7695/90

Pripravite kavo povsem po svojem okusu
Stikalo za intenzivnost za izbiro blage do močne kave

Patentirano stikalo za intenzivnost vam omogoča nastavitev načina, na katerega

voda steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok curek kavi da prefinjen in blag

okus, nastavitev za ozki curek pa močan in intenziven okus.

Odlična okus in aroma

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Stikalo za intenzivnost za pripravo od blage do močne kave

Indikator svežine

Preprosta uporaba

Zapora proti kapljanju omogoča nalivanje kave kadarkoli

Snemljiv zbiralnik za vodo za enostavno polnjenje

Nastavljiv čas ohranjanja toplote od 10 minut do 2 ur

Nastavitev za čiščenje vodnega kamna zagotavlja optimalno odstranitev vodnega

kamna

Deli, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, omogočajo preprosto čiščenje

Samodejni izklop po 30 minutah za manjšo porabo energije in boljšo varnost
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Značilnosti

Nastavek za aromo

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno

kroženje kave v vrču za optimalno in

enakomerno aromo od prve do zadnje

skodelice.

Stikalo za intenzivnost

Patentirano stikalo za intenzivnost vam

omogoča nastavitev načina, na katerega voda

steče skozi vsebnik s kavo: nastavitev na širok

curek kavi da prefinjen in blag okus, ozka

nastavitev pa močan in intenziven okus.

Zapora proti kapljanju

Zapora proti kapljanju omogoča, da kavo

nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

Nastavljiv čas ohranjanja toplote

Izberite, kako dolgo po pripravi naj kava ostane

vroča. Čas samodejnega izklopa lahko

nastavite na od 10 minut do 2 uri.

Indikator svežine

Indikator svežine vas obvesti, kdaj kava nima

več optimalne arome in svežine.

Snemljiv zbiralnik za vodo

Zbiralnik za vodo je snemljiv, kar omogoča

enostavnejše dolivanje vode ali čiščenje

zbiralnika.

Nastavitev za čiščenje vodnega kamna

Posebna nastavitev za odstranjevanje vodnega

kamna zagotavlja optimalne rezultate pri

odstranjevanju vodnega kamna iz kavnega

aparata. To omogoča vedno okusno kavo.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Vrč in nosilec filtra lahko enostavno operete v

pomivalnem stroju.

Samodejni izklop (30 minut)

30 minut po pripravi kave se kavni aparat

samodejno izklopi za manjšo porabo energije

in boljšo varnost. Ta funkcija je v skladu z

zakonodajo EU, ki velja za vse kavne aparate,

ki se prodajajo v EU. Če želite, da kave ostane

topla dlje časa, Philips ponuja kavne aparate z

izoliranim vrčem.



Kavni aparat HD7695/90

Specifikacije

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem

Prijaznost do okolja

Poraba energije pri pripravi kave: 1000 W

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 228 x 387 x

410 mm

Teža izdelka: 1,895 kg

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 288 x 420 x

490 mm

Teža z embalažo: 2,495 kg

Servis

Dveletna garancija

Površina

Material zbiralnika za vodo: Plastika

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo in

plastika

Zasnova

Barva: Črn in kovinski

Splošne specifikacije

Nastavitve temperature: 3

Kavni napitki: Kava iz filtra

Primerno za: Zmleta kava

Prilagajanje posameznih napitkov: Nastavljiva

moč kave, Nastavljiva temperatura

Enostavna in udobna uporaba: Snemljiv

zbiralnik za vodo, Oznaka nivoja vode,

Samodejni izklop, Zapora proti kapljanju

Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Indikator

za odstran. vodnega kamna, Snemljivi nosilec

filtra, Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Posebne funkcije: Stikalo za intenzivnost

Dodatna oprema

Priloženo: Stekleni vrč

Tehnične specifikacije

Zmogljivost zbiralnika za vodo: Do

15 skodelice

Čas priprave za vrč kave: 10 min

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,2 L

Dolžina kabla: 0,88 m

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50–60 Hz
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