
 

 

Philips Intense
Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• Z regulatorem mocy kawy
• Czarny

HD7685/90
Rezultat dokładnie taki, jakiego oczekujesz

Łagodna lub intensywna kawa dzięki regulatorowi mocy kawy
Opatentowany regulator mocy kawy pozwala ustawić sposób przepływu wody przez 
kawę podczas jej zaparzania: ustawienie szerokiego przepływu daje delikatny, łagodny 
smak, a ustawienie wąskiego przepływu — mocną, intensywną kawę.

Wspaniały smak i aromat
• Regulator mocy kawy umożliwia parzenie kawy o różnej intensywności, od łagodnej po mocną
• Wskaźnik świeżości
• Tłoczek Aroma Twister miesza kawę w celu uzyskania optymalnego smaku

Nieskomplikowana obsługa
• Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
• Odłączany zbiornik wody umożliwiający łatwe napełnianie
• Funkcja odkamieniania ekspresu zapewnia optymalne usunięcie kamienia
• Regulowany czas utrzymywania temperatury kawy — od 10 minut do 2 godzin
• Funkcja automatycznego wyłączania po 30 min zapewnia bezpieczeństwo i pozwala oszczędzać 

energię
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce



 Tłoczek Aroma Twister

Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku 
równomiernie miesza spływającą kawę, aby 
zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od 
pierwszej do ostatniej filiżanki.

Regulator mocy kawy

Opatentowany regulator mocy kawy pozwala 
ustawić sposób przepływu wody przez kawę 
podczas jej zaparzania: ustawienie szerokiego 
przepływu daje delikatny, łagodny smak, a 
ustawienie wąskiego przepływu — mocną, 
intensywną kawę.

Blokada kapania

Funkcja drip stop umożliwia nalanie kawy do 
filiżanki przed zakończeniem pełnego cyklu 
parzenia.

Wskaźnik świeżości

Wskaźnik świeżości informuje, kiedy kawa nie 
ma już swojej optymalnej świeżości i aromatu.

Regulowany czas utrzymywania 
temperatury kawy

Określ, jak długo kawa ma być gorąca po 
zaparzeniu. Można ustawić czas utrzymywania 
temperatury kawy od 10 minut do 2 godzin.

Odłączany zbiornik wody

Zbiornik wody jest odłączany, co ułatwia jego 
napełnianie i czyszczenie.

Funkcja odkamieniania ekspresu

Specjalna funkcja odkamieniania ekspresu 
zapewnia optymalne usuwanie kamienia. Jest to 
ważne, aby zachować wspaniały smak kawy.

Możliwość mycia części w zmywarce

Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w 
zmywarce.

Automatyczne wyłączanie (30 min)

Po upływie 30 minut od zaparzenia kawy 
ekspres wyłącza się automatycznie, 
zapewniając oszczędzanie energii i 
bezpieczeństwo. Jest to zgodne z 
rozporządzeniem UE dotyczącym wszystkich 
expresów do kawy na terenie UE.
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Zalety
Ekspres do kawy
Ze szklanym dzbankiem Z regulatorem mocy kawy, Czarny
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Chiny

Akcesoria
• W zestawie: Szklany dzbanek

Dane techniczne
• Długość przewodu: 0,88 m
• Napięcie: 220–240 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
• Pojemność zbiornika wody: Up to 15 filiż.
• Czas parzenia (dzbanek): 10 minut

Projekt
• Kolor: Czarny

Masa i wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

290 x 410 x 488 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,49 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 

228 x 387 x 410 mm
• Waga produktu: 1,89 kg

Ogólne dane techniczne
• Odpowiednie dla: Kawa mielona
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Wskaźnik 

odkamieniania, Zdejmowany uchwyt filtra, Części 
nadające się do mycia w zmywarce

• Personalizacja poszczególnych napojów: Regulacja 
mocy kawy

• Łatwość i komfort użytkowania: Wyjmowany 
zbiornik wody, Wskaźnik poziomu wody, 
Automatyczne wyłączanie, Blokada kapania, 
Przezroczysty zbiornik wody

• Funkcje specjalne: Regulator intensywności kawy
• Napoje kawowe: Kawa przelewowa

Wykończenie
• Materiał korpusu głównego: Plastik
• Materiał zbiornika wody: Plastik

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Zużycie energii podczas parzenia: 1000 W
•
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