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Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• Biało-niebieski

HD7400/20

Dobra kawa przelewowa, łatwe przygotowywanie
Mieści od 4 do 6 filiżanek, kompaktowa konstrukcja
Niezawodny i prosty w obsłudze ekspres do kawy firmy Philips, idealny dla osób
szukających czegoś o niewielkich rozmiarach.
Niewielkie wymiary
• Schowek na przewód
• Kompaktowa konstrukcja — idealna na 2–7 filiżanek
Nieskomplikowana obsługa
• Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED zaczyna świecić po włączeniu ekspresu do kawy
• Blokada kapania umożliwia przerwanie procesu parzenia kawy w dowolnym momencie
• Części urządzenia można myć w zmywarce
• Ruchomy uchwyt filtra umożliwia łatwe uzupełnianie kawy

HD7400/20

Ekspres do kawy

Ze szklanym dzbankiem Biało-niebieski

Zalety

Dane techniczne

Wyłącznik zasilania z podświetleniem
LED

Ruchomy uchwyt filtra

Ogólne dane techniczne
•
•
•
•
•
•

Schowek na przewód: Yes
Stopy antypoślizgowe
Blokada kapania: Yes
Podświetlony przycisk zasilania
Zdejmowany uchwyt filtra
Filtr i dzbanek można myć w zmywarce

Dane techniczne

• Zasilanie: 750 W
• Pojemność: 0,625/4-6 Litres / cups
• Czas parzenia: 6 minute(s)
Czerwona kontrolka na przełączniku zaświeci się po
włączeniu ekspresu do kawy.

Filtr i dzbanek można myć w zmywarce

Specyfikacje projektowe

Uchwyt filtra można otworzyć poprzez przesunięcie
go w bok, co ułatwia uzupełnianie kawy. Ponadto jest
on odłączany, co zapewnia łatwość czyszczenia.

Niewielkie wymiary

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia w
zmywarce

Blokada kapania
Ten ekspres do kawy został zaprojektowany z myślą
o parzeniu od 2 do 7 filiżanek kawy (maksymalnie 0,6
litra). Dzięki małym wymiarom urządzenie zajmuje
mało miejsca w kuchni.

Schowek na przewód

Blokada kapania pozwala w dowolnym momencie
przerwać proces parzenia w celu nalania filiżanki
kawy.

Przewód można przechowywać pod ekspresem do
kawy, co pozwoli uniknąć bałaganu na kuchennym
blacie.
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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• Kolor(y): Biało-czerwony
• Wymiary (D x S x W): 21 x 17,5 x 24 mm
• Waga urządzenia: 1.1 kg
•

