
 

Kavni aparat

Daily Collection

 
S steklenim vrčem

Kompaktna zasnova (0,6 l)

Črn in kovinski

 

HD7435/20

Enostavno do okusne kave
Z nastavkom za aromo za najboljši okus

Uživajte v okusu in aromi sveže pripravljene kave iz Philipsovega kavnega aparata.

Kompaktni aparat je kot nalašč za pripravo od 2 do 7 skodelic. Ker ima poseben

nastavek za aromo, boste v vrhunskem okusu uživali v prav vsaki skodelici.

Odlična okus in aroma

Nastavek za aromo omogoča kroženje kave za optimalen okus

Preprosta uporaba

Zapora proti kapljanju omogoča nalivanje kave kadarkoli

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

Ko vklopite kavni aparat, LED-stikalo za vklop zasveti

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

Oznaka nivoja vode za enostavno polnjenje

Kompaktna zasnova, kot nalašč za 2–7 skodelic



Kavni aparat HD7435/20

Značilnosti

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.

Nastavek za aromo

Pametni nastavek v vrču omogoča enakomerno

kroženje kave v vrču za optimalno in

enakomerno aromo od prve do zadnje

skodelice.

Zapora proti kapljanju

Zapora proti kapljanju omogoča, da kavo

nalijete še pred koncem cikla priprave kave.

LED-stikalo za vklop

Ko je kavni aparat vklopljen, sveti rdeča lučka

gumba stikala za vklop.

Deli za pomivanje v pomivalnem stroju

Vrč in nosilec filtra lahko enostavno operete v

pomivalnem stroju.

Oznaka nivoja vode

Oznaka nivoja vode omogoča enostavno in

natančno polnjenje zbiralnika za vodo.

Kompaktna zasnova

Kavni aparat je zasnovan posebej za pripravo

od 2 do 7 skodelic kave (največ 0,6 litra). Zaradi

svoje zelo kompaktne zasnove bo v vaši kuhinji

zavzel zelo malo prostora.



Kavni aparat HD7435/20

Specifikacije

Dodatna oprema

Priloženo: Stekleni vrč

Prijaznost do okolja

Poraba energije pri pripravi kave: 700 W

Splošne specifikacije

Posebne funkcije: Nastavek za aromo

Kavni napitki: Kava iz filtra

Primerno za: Zmleta kava

Enostavna in udobna uporaba: Samodejni

izklop, Oznaka nivoja vode, Zapora proti

kapljanju

Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Snemljivi

nosilec filtra, Deli za pomivanje v pomivalnem

stroju

Površina

Material zbiralnika za vodo: Plastika

Material glavnega ohišja: Nerjavno jeklo in

plastika

Servis

Dveletna garancija

Tehnične specifikacije

Čas priprave za vrč kave: 10 min

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 0,6 L

Dolžina kabla: 0,85 m

Napetost: 220–240 V

Frekvenca: 50–60 Hz

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (Š x G x V): 210 x 172 x

270 mm

Teža izdelka: 1,11 kg

Dimenzije embalaže (Š x G x V): 218 x 198 x

290 mm

Teža z embalažo: 2,69 kg

Zasnova

Barva: Črna

Država porekla

Izdelano na: Kitajskem
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