
 

 

Philips Viva Collection
Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• Biało-pomarańczowy

HD7502/55
Prosty sposób na prawdziwą kawę

Nowoczesny wygląd i ponadczasowy smak
Rozkoszuj się klasyczną kawą przelewową w zaciszu swojego domu dzięki łatwemu w obsłudze, 

niezawodnemu ekspresowi firmy Philips. Podczas parzenia w ekspresie firmy Philips przyjemny zapach 

świeżej kawy rozniesie się po całym domu, dzięki czemu spotkania z przyjaciółmi staną się jeszcze 

przyjemniejsze.

Wyborny aromat
• Dzbanek zatrzymuje aromat i smak kawy
• 1000 W

Nieskomplikowana obsługa
• Blokada kapania pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
• Schowek na przewód
• Pojemność 1,2 l — na 2–15 filiżanek



 Szklany dzbanek zatrzymujący aromat

Dzbanek Philips wykonano ze szkła z myślą o 
optymalnym zatrzymywaniu aromatu i smaku kawy.

1000 W

Pompka ekspresu do kawy firmy Philips szybko 
przygotuje kawę.

Blokada kapania

Blokada kapania umożliwia nalanie kawy do filiżanki 
przed zakończeniem pełnego cyklu parzenia.

Schowek na przewód
Łatwe przechowywanie niewykorzystanego 
przewodu.

Zbiornik o pojemności 1,2 litra

Ten ekspres do kawy może zaparzyć od 2 do 10 
(dużych) / 15 (małych) filiżanek kawy, maksymalnie 
1,2 litra. Jednocześnie ma małe wymiary, dzięki 
czemu zajmuje niewiele miejsca w kuchni.
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Specyfikacje projektowe
• Materiały: Tworzywo polipropylenowe / szklany 

dzbanek
• Kolor(y)

Akcesoria
• W zestawie: Szklany dzbanek
• Dzbanek zatrzymujący aromat

Dane techniczne
• Długość przewodu: 88 cm
• Moc: 1000 W
• Napięcie: 220–240 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Czas parzenia: < 10 minut
• Rodzaj dzbanka na kawę: Szklany dzbanek 

zatrzymujący aromat

Projekt
• Kolor: Biało-pomarańczowy

Waga i wymiary
• Waga produktu: 1,65 kg
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

210 x 220 x 310 mm
• Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
• Waga opakowania: TBD kg
• Maksymalna pojemność mierzona w filiżankach 

kawy: 10–15 filiżanek

Ogólne dane techniczne
• Schowek na przewód
• Zdejmowany uchwyt filtra
• Części urządzenia do mycia w zmywarce
•

Dane techniczne
Ekspres do kawy
Ze szklanym dzbankiem Biało-pomarańczowy
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