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Ekspres do kawy na 
jedną filiżankę

• Biało-pomarańczowy
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elektujcie się prawdziwym smakiem kawy we dwoje

ukły, mały i prosty ekspres do kawy
lektuj się przepyszną kawą dzięki niezawodnemu ekspresowi, którego niewielkie 

zmiary i nowoczesna konstrukcja ułatwiają przechowywanie

Niewielkie wymiary
• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

Nieskomplikowana obsługa
• Schowek na przewód ułatwia ustawienie ekspresu w kuchni
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce
• Automatyczne wyłączanie po zakończeniu parzenia



 Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

Ten kompaktowy ekspres do kawy firmy Philips 
zajmuje niewiele miejsca na kuchennym blacie.

Automatyczne wyłączanie po 
zakończeniu parzenia
Ekspres do kawy firmy Philips wyłącza się 
automatycznie po zaparzeniu przelewowej kawy, co 
pomaga zaoszczędzić energię.

Schowek na przewód

Zapasowy przewód można przechowywać w 
schowku, który znajduje się pod ekspresem. Ułatwia 
to ustawienie ekspresu w kuchni.

Możliwość mycia części w zmywarce

Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w 
zmywarce.
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Dane techniczne
• Kolor(y): biało-pomarańczowy

Akcesoria
• Kubki: 2

Dane techniczne
• Długość przewodu: 88 cm
• Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona
• Napięcie: 220–240 V
• Moc: 550 W
• Kraj pochodzenia: Zaprojektowano w Holandii, 

Wyprodukowano w Chinach
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Czas parzenia: < 10 minut
• Schowek na przewód

Waga i wymiary
• Waga produktu: 1,4 kg
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

262 x 290 x 394 mm
• Pojemność zbiornika wody: 1,2 L

Ogólne dane techniczne
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Części nadające 

się do mycia w zmywarce

Łatwe przygotowanie filtrowanej kawy
• Wskaźnik poziomu wody
• Części można myć w zmywarce
•

Dane techniczne
Ekspres do kawy na jedną filiżankę
Biało-pomarańczowy
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