
 

 

Philips Intense
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• Cu întrerupător de intensitate
• Negru și metalic
• Cu cronometru

HD7696/90
Exact aşa cum îţi place

De la cafea slabă la tare, cu comutator de intensitate
Comutatorul de intensitate brevetat îţi permite să setezi circuitul apei prin stratul de cafea: 
un mediu larg de distribuire a cafelei oferă un gust slab şi delicat, în timp ce un mediu 
concentrat oferă un gust tare şi intens.

Gust și aromă excepţionale
• Comutator de intensitate pentru a prepara de la cafea slabă la cafea tare
• Indicator de prospeţime
• Funcţia Aroma twister distribuie cafeaua pentru un gust intens

Ușor de utilizat
• Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
• Rezervor de apă detașabil pentru umplere ușoară
• Durată reglabilă de păstrare la cald de la 10 minute la 2 ore
• Setare anticalcar pentru o decalcifiere optimă
• Oprire automată după 30 minute, pentru economisirea energiei și siguranţă
• Componente lavabile în mașină pt. curăţare ușoară
• Cronometru pentru trezire cu aromă de cafea proaspătă



 Aroma twister

Această funcţie inteligentă din interiorul 
cafetierei amestecă uniform cafeaua care curge 
în vas pentru o aromă optimă și consistentă, de 
la prima până la ultima ceașcă.

Comutator de intensitate

Comutatorul de intensitate brevetat îţi 
permite să setezi circuitul apei prin stratul de 
cafea: un mediu larg de distribuire a apei oferă 
un gust slab și delicat, în timp ce un mediu 
concentrat oferă un gust tare și intens.

Anti-picurare

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

Durată reglabilă de păstrare la cald

Selectează cât dorești să rămână fierbinte 
cafeaua după preparare. Poţi ajusta timpul de 
oprire automat de la 10 de minute până la 2 
ore.

Indicator de prospeţime

Indicatorul de prospeţime te atenţionează 
atunci când cafeaua nu mai are aroma și 
prospeţimea dorite.

Rezervor de apă detașabil

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

Setare anticalcar

Setarea specială anticalcar asigură un rezultat 
optim când îţi detartrezi cafetiera. Este un 
aspect important pentru a menţine gustul 
delicios al cafelei.

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.
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Ţara de origine
• Fabricat în: China

Accesorii
• Incluse: Cană din sticlă

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,88 m
• Tensiune: 220 - 240 V
• Frecvenţă: 50 - 60 Hz
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Capacitate rezervor de apă: Up to 15 cești
• Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Design
• Culoare: Negru și metal

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 259 x 420 x 

480 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,495 kg
• Greutate produs: 1,895 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 228 x 387 x 

410 mm

Specificaţii generale
• Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
• Curăţare și întreţinere ușoare: Indicator 

îndepărtare calcar, Suport de filtru detașabil, 
Componente lavabile în mașină

• Personalizare în funcţie de băutură: Concentraţie 
reglabilă a cafelei, Temperatură reglabilă

• Utilizare ușoară și confort: Afișaj, Rezervor de apă 
detașabil, Indicator pentru nivelul apei, Oprire 
automată de siguranţă, Sistem anti-picurare

• Setări de temperatură: 3
• Funcţii speciale: Comutator de intensitate
• Tip de afișaj: LCD
• Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Finisaj
• Material corp principal: Oţel inoxidabil și plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Service
• 2 ani garanţie

Sustenabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1000 W
•
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