Máy pha cà phê
Daily Collection
Với ly thủy tinh
Màu trắng xanh da trời

HD7450/70

Cà phê phin ngon, chế biến dễ dàng
Chứa 4 đến 6 cốc, thiết kế gọn nhẹ
Thưở ng thức ly cà phê phin ngon với máy pha cà phê tin cậy này của Philips, có thiết kế thông minh
và gọn giúp bảo quản dễ dàng.
Dễ sử dụng
Chỉ báo mức nước
Chức năng ngăn rỉ nước để ngừng pha cà phê bất cứ lúc nào bạn muốn
Phụ kiên rửa đượ c trong máy rửa chén
Ngăn thu dây
Bộ phận giữ bộ lọc có thể tháo rời
Công tắc nguồn LED
Kiể u dáng nhỏ gọn
Thiết kế nhỏ gọn, cho 4-6 cốc

Máy pha cà phê

HD7450/70

Những nét chính

Các thông số

Chỉ báo mức nước

An toàn khi dùng với máy rửa chén
Tất cả các bộ phận củ a máy pha cà phê Philips này đều
có thể rửa đượ c bằng máy rửa chén, giúp làm sạch dễ
dàng và thuận tiệ n.
Bảo quản dây dẫn

Thiết kế
Màu sắc: Trắng & xanh da trời
Pha chế cà phê phin ngon thật dễ dàng
Chỉ báo mức nước
Các bộ phận dùng với máy rửa chén
Chức năng ngăn rỉ nước
Công tắc nguồn phát sáng
Khối lượng và kích thước
Khả năng chứa của ngăn chứa nước: 0,6 l
Sức chứa cốc cà phê tối đa: 4 đến 6 cốc
Khối lượng sản phẩm: 1,5 kg

Chỉ báo mức nước củ a máy pha cà phê cho phép đổ
nước dễ dàng vào ngăn chứa nước.
Chức năng ngăn rỉ nước
Cất giữ dây dưới máy pha cà phê giúp tránh việ c quấn
dây lại khi cần làm vệ sinh m ặt bếp.

Chức năng ngăn rỉ nước giúp ngừng pha cà phê bất cứ
khi nào bạn muốn rót m ột cốc cà phê
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Các thông số kỹ thuật
Màu: Trắng và xanh da trời
Chất liệ u: Ly thủ y tinh/ Polypropylene
Bộ phận giữ bộ lọc: Có thể tháo rời
Thông số kỹ thuật
Loại chất liệ u ly cà phê: Ly thơm thủ y tinh
Bảo quản dây dẫn
Loại cà phê có thể dùng: Cà phê xay
Ng uồn g ốc xuất xứ: Sản xuất tại Trung Quốc, Thiết
kế tại Hà Lan
Chiều dài dây: 85 cm
Công suất: 650 W
Điệ n áp: 220-240 V
Tần số:
50/60 Hz
Thời gian pha: < 10 phút

