
 

 

Philips Pure Essentials
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• Fabricat în Germania
• Alb

HD7690/30
Exact aşa cum îţi place

My Aroma Control pentru setarea concentraţiei personale
Această cafetieră sofisticată Philips este ideală pentru persoanele care doresc calitate 
excelentă atât a aromei, cât şi a designului. Funcţia de control al concentraţiei şi 
temporizatorul îţi permit să prepari cafeaua după gust, la ora dorită de tine

Gust și aromă excepţionale
• 1.400 Waţi

Concepute pentru tine
• Sistem de selectare a concentraţiei pentru a ajusta tăria cafelei
• Led indicator pentru detartrare

Ușor de utilizat
• Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară
• Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
• Oprire automată după 2 ore
• Suport de filtru rotativ pentru umplere ușoară cu cafea
• Sistem de stocare a cablului pentru amplasare ușoară în bucătărie
• Componente lavabile în mașină pt. curăţare ușoară
• Cronometru pentru trezire cu aromă de cafea proaspătă



 1.400 Waţi

Pompa pentru viteză ridicată a cafetierei de la 
Philips îţi prepară cafeaua mai rapid cu o aromă 
optimă a cafelei.

Selectare a concentraţiei

Ajustează tăria cafelei, de la o cafea slabă la una 
medie sau tare.

Indicator pentru detartrare
Aparatul de cafea Philips îţi amintește când 
trebuie detartrat. Detartrările regulate asigură 
gustul optim al cafelei și previn depunerile de 
calcar de la apa de la robinet.

Sistem anti-picurare

Cu sistemul anti-picurare, poţi să-ţi torni o 
ceașcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de 
preparare.

Oprire automată

Ai uitat să oprești cafetiera? Nu-ţi face griji! La 
două ore după prepararea cafelei, cafetiera se 
oprește automat pentru a economisi energie.

Rezervor de apă detașabil

Rezervorul de apă este detașabil, ceea ce 
facilitează umplerea cu apă și curăţarea 
acestuia.

Suport de filtru rotativ

Suportul de filtru se poate deschide prin 
mișcarea în lateral, pentru umplere ușoară cu 
cafea. Suportul de filtru este și detașabil, pentru 
o curăţare simplă.

Sistem de stocare a cablului

Cablul de rezervă poate fi stocat în 
compartimentul de depozitare de sub 
cafetieră. Astfel, cafetiera este ușor de 
amplasat în bucătăria ta.

Componente lavabile în mașină

Vasul și suportul de filtru sunt lavabile în mașina 
de spălat vase.

Cronometru

Trezire cu aromă de cafea datorită 
cronometrului. Pregătește cafetiera, setează 
cronometrul și cafeaua este gata la ora pe care 
o dorești.
HD7690/30

Repere
Cafetieră
Cu vas de sticlă Fabricat în Germania, Alb



Data apariţiei 2023-05-17

Versiune: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Specificaţii de design
• Culori: HD 7690/30 Alb/oţel inoxidabil/accente 

roșii

Accesorii
• Vas: HD7985 (alb), HD7986 (negru)

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată
• Lungime cablu: 0,88 cm
• Alimentare: 1400 W
• Ţara de origine: Proiectat în Olanda, Fabricat în 

China
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Durată de preparare: < 10 min.
• Capacitate: 1,2 l / 10-15 cești
• Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma
• Sistem depozitare cablu

Design
• Culoare: Alb

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x H): 382 x 196 x 

395 mm
• Greutate produs: 2 kg
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Greutate ambalaj: 2.7 kg

Specificaţii generale
• Curăţare și întreţinere ușoare: Componente 

lavabile în mașină

Cafeaua dvs. la filtru, în propriul stil
• Oprire automată

Cafea bună la filtru făcută cu ușurinţă
• Indicator pentru nivelul apei
• Suport de filtru detașabil
• Componente lavabile în mașină
• Sistem anti-picurare
•
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