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Collection
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• Alb

HD7448/00
Cafea la filtru, uşor de pregătit

Cafetieră cu design compact pentru 10 până la 15 ceşti
Savurează o cafea excelentă cu o cafetieră fiabilă, cu un design inteligent şi compact 
pentru depozitare uşoară - se potriveşte în orice bucătărie.

Design compact
• capacitate de 1,3 l pentru 10 - 15 cești

Ușor de utilizat
• Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
• Indicator pentru nivelul apei pentru umplere ușoară
• Suport de filtru rotativ pentru umplere ușoară cu cafea
• Sistem de stocare a cablului pentru amplasare ușoară în bucătărie
• Comutatorul de alimentare cu LED se aprinde când cafetiera este pornită
• Mâner confortabil pentru o turnare stabilă
• Componente lavabile în mașină pt. curăţare ușoară



 Comutator de alimentare cu LED

Lumina roșie de pe butonul comutatorului 
iluminează atunci când cafetiera este pornită.

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.

Prindere confortabilă
Mânerul vasului cafetierei este proiectat astfel încât 
să asigure o prindere confortabilă și stabilă, chiar și 
atunci când vasul este complet plin.

1,3 l pentru 10 - 15 cești
Vasul acestei cafetiere are capacitate de 1,3 l de 
cafea, suficientă pentru 10 până la 15 cești - în funcţie 
de dimensiunea ceștilor tale.

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.

Sistem anti-picurare

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

Indicator pentru nivelul apei

Umple rezervorul de apă cu ușurinţă și precizie cu 
ajutorul indicatorului pentru nivelul apei.

Componente lavabile în mașină

Vasul și suportul de filtru sunt lavabile în mașina de 
spălat vase.
HD7448/00

Specificaţii
Specificaţii de design
• Culori: Alb
• Bol, capac, mecanism de împingere: Vas din plastic 

(polipropilenă), sticlă

Accesorii
• Vas: HD7983/70 (alb), HD7983/20 (negru)

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 88 cm
• Alimentare: 1000 W
• Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată
• Ţara de origine: Fabricat în China, Proiectat în 

Olanda
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Durată de preparare: 9 min.
• Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma
• Sistem depozitare cablu

Design
• Culoare: Alb

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x H): 220 x 220 x 

290 mm
• Greutate produs: 1,42 kg
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Greutate ambalaj: 1.94 kg
• Capacitate max. în cești de cafea: 10 - 15 cești

Specificaţii generale
• Curăţare și întreţinere ușoare: Componente 

lavabile în mașină

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