
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• System Boil and Brew
• Aluminium

HD5410/00
Doskonały smak i bogaty aromat

Doskonały system parzenia kawy Boil and Brew
Ten elegancki ekspres do kawy zapewnia bogaty aromat i pełny smak napoju dzięki 
wyjątkowemu systemowi Boil and Brew

Wyborny aromat
• System Boil and Brew gwarantuje doskonały smak i aromat
• Dzbanek zatrzymujący aromat

Nadzwyczajna wygoda
• Schowek na przewód
• Części urządzenia można myć w zmywarce, co zapewnia łatwość i wygodę czyszczenia
• Blokada kapania
• Automatyczne wyłączanie po godzinie



 System Boil and Brew

Ekspres do kawy firmy Philips jest wyposażony w 
wyjątkowy system Boil and Brew. Najpierw woda 
jest gotowana, a następnie przepływa przez mieloną 
kawę. Dzięki wysokiej temperaturze parzenia 
dochodzącej do ok. 93°C ten ekspres umożliwia 
uzyskanie najbogatszego smaku i wspaniałego 
aromatu filtrowanej kawy.

Dzbanek zatrzymujący aromat

Dzbanek zatrzymujący aromat kawy mieści 8-12 
filiżanek.

Blokada kapania

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

Automatyczne wyłączanie po godzinie

Po upływie godziny od zaparzenia kawy ekspres 
wyłącza się automatycznie, aby oszczędzać energię.

Schowek na przewód

Przewód można przechowywać pod ekspresem do 
kawy, co pozwoli uniknąć bałaganu na kuchennym 
blacie.

Części urządzenia można myć w 
zmywarce

Części urządzenia można myć w zmywarce, co 
zapewnia łatwość i wygodę czyszczenia.
HD5410/00

Dane techniczne
Dane techniczne
• Kolor(y): Aluminium
• Wymiary (D x S x W): 210 x 210 x 490 mm
• Miska, przykrywka, popychacz
• Waga urządzenia: 2,3 kg
• Waga (z opakowaniem): 3,0 kg

Akcesoria
• W zestawie: Szklany dzbanek
• Dzbanek

Dane techniczne
• Obsługiwane rodzaje kawy: Kawa mielona
• Napięcie: 220–240 V
• Długość przewodu: 1,0 m
• Moc: 1250 W
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Pojemność: 1,1/8-12 filiżanek Litry / filiżanki
• Czas parzenia: 11 minut

Doskonały smak i aromat
• System Boil and Brew

Łatwe przygotowanie filtrowanej kawy
• Wskaźnik poziomu wody
•
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