
 

 

Philips Viva Collection
Ekspres do kawy

• Ze szklanym dzbankiem
• Srebrny

HD7583/50
Szklany dzbanek do ekspresu przelewowego
starcza na 10-15 filiżanek, kompaktowa konstrukcja
Elegancki, metaliczny ekspres do kawy firmy Philips jest przeznaczony dla osób szukających 
ekspresu prostego w obsłudze i niezawodnego. To doskonała jakość za niewielkie pieniądze. 
Niewielkie rozmiary i inteligentna konstrukcja umożliwiają wygodne przechowywanie urządzenia.

Niewielkie wymiary
• Pojemność 1,3 l — na 10–15 filiżanek
• Schowek na przewód

Nieskomplikowana obsługa
• Umożliwia monitorowanie poziomu wody w zbiorniku
• Podświetlony przycisk zasilania
• Blokada kapania
• Wygodny uchwyt zapewnia łatwiejsze nalewanie
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości mycia części w zmywarce
• Odłączany filtr zapewnia łatwą obsługę



 Przezroczysty zbiornik wody

Umożliwia monitorowanie poziomu wody w 
zbiorniku.

Podświetlony przycisk zasilania

Podświetlenie informuje, że ekspres do kawy jest 
włączony.

1,3 l — na 10–15 filiżanek
W dzbanku tego ekspresu do kawy zmieści się 1,3 l 
kawy, czyli od 10 do 15 filiżanek, w zależności od ich 
rozmiaru.

Schowek na przewód

Łatwe przechowywanie niewykorzystanego 
przewodu.

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

Blokada kapania

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

Odłączany filtr

Odłączany filtr zapewnia łatwą obsługę

Możliwość mycia części w zmywarce

Dzbanek i uchwyt filtra można łatwo umyć w 
zmywarce.
HD7583/50

Dane techniczne
Dane techniczne
• Kolor(y): Stalowo-srebrny
• Miska, przykrywka, popychacz: Plastik 

(polipropylen)

Akcesoria
• Dzbanek

Dane techniczne
• Długość przewodu: 88 cm
• Moc: 1000 W
• Napięcie: 220–240 V
• Częstotliwość: 50/60 Hz
• Czas parzenia: 9 minut
• Rodzaj dzbanka na kawę: Szklany dzbanek 

zatrzymujący aromat

Projekt
• Kolor: Srebrny

Waga i wymiary
• Waga produktu: 1,42 kg
• Wymiary produktu (dług. x głęb. x szer.): 

220 x 220 x 290 mm
• Pojemność zbiornika wody: 1,2 L
• Waga opakowania: 1.94 kg
• Maksymalna pojemność mierzona w filiżankach 

kawy: 10–15 filiżanek

Ogólne dane techniczne
• Schowek na przewód
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Części nadające 

się do mycia w zmywarce
• Stopy antypoślizgowe
• Blokada kapania
• Przezroczysty zbiornik wody
• Podświetlony przycisk zasilania
• Zdejmowany uchwyt filtra
• Części urządzenia do mycia w zmywarce
•
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