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Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• Biały

HD7451/00
Dobra kawa przelewowa, łatwe przygotowywanie

Ekspres do kawy o niewielkich rozmiarach; starcza na 10–15 filiżanek

Delektuj się przepyszną przelewową kawą dzięki niezawodnemu ekspresowi firmy Philips. 
Niewielkie rozmiary i kompaktowa konstrukcja ułatwiają jego przechowywanie.

Niewielkie wymiary
• Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja

Nieskomplikowana obsługa
• Funkcja drip stop pozwala w dowolnym momencie nalać kawę do filiżanki
• Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe napełnianie
• Odłączany zbiornik wody umożliwiający łatwe napełnianie
• Schowek na przewód ułatwia ustawienie ekspresu w kuchni
• Wyłącznik zasilania z podświetleniem LED zaczyna świecić po włączeniu ekspresu do kawy
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce

Nowoczesny design
• Wygodny uchwyt zapewnia łatwiejsze nalewanie



 Wygodny uchwyt
Uchwyt dzbanka ekspresu do kawy został 
zaprojektowany w taki sposób, aby można było 
wygodnie i pewnie podnosić nawet pełen dzbanek.

Schowek na przewód

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

Odłączany zbiornik wody

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

Blokada kapania

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

Wyłącznik zasilania z podświetleniem 
LED

Czerwona kontrolka na przełączniku zaświeci się po 
włączeniu ekspresu do kawy.

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

Wskaźnik poziomu wody

Wskaźnik poziomu wody umożliwia łatwe i 
precyzyjne napełnienie zbiornika wody.

Możliwość mycia części w zmywarce

Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w 
zmywarce.
HD7451/00

Dane techniczne
Specyfikacje projektowe
• Materiały: Tworzywo polipropylenowe / szklany 

dzbanek
• Kolor(y): Biało-szary
• Uchwyt filtra: Odłączany

Dane techniczne
• Moc: 1000 W
• Napięcie: 220–240 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Pojemność: 1,2/10-15 Litry / filiżanki
• Czas parzenia: < 10 minut

Ogólne dane techniczne
• Schowek na przewód
• Stopy antypoślizgowe
• Blokada kapania
• Przezroczysty zbiornik wody
• Podświetlony przycisk zasilania
• Części urządzenia do mycia w zmywarce
•
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