
 

 

Philips Viva Collection
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• AromaSwirl
• Alb și lavandă
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ncţie de distribuire a aromei
eastă cafetieră Philips elegantă vă permite să savuraţi o aromă bogată graţie funcţiei de 
tribuire a aromei. Un vârf inteligent în cafetiera dvs. permite cafelei la filtru să circule 
ntru o distribuire optimă a aromei în întregul vas.

Gust și aromă excepţionale
• Vasul Aroma păstrează aroma cafelei

Design compact
• Capacitate de 1,2 litri pentru 2 - 15 cești

Ușor de utilizat
• Inel amortizor pentru protecţie și stabilitate
• 1.000 Waţi
• 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
• Componente lavabile în mașină pt. curăţare ușoară



 1.000 Waţi

Pompa cafetierei tale de la Philips va prepara 
cafeaua rapid.

Vas de sticlă Aroma

Vasul Aroma de la Philips este fabricat din sticlă 
și este creat pentru a păstra optim aroma 
cafelei.

Inel amortizor-protector

Inelul amortizor din jurul vasului de sticlă oferă 
protecţie și stabilitate îmbunătăţite.

Indicator pentru nivelul apei

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

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 anti-picurare

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

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.

Comutator de alimentare cu LED

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

Capacitate de 1,2 litri

Această cafetieră poate prepara 2 până la 10 
cești de cafea (mari)/15 cești de cafea (mici). 
Aceasta înseamnă o cantitate maximă de 1,2 
litri. Totuși, cafetiera are un design compact și 
ocupă puţin spaţiu în bucătărie.
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Specificaţii de design
• Culori: Mov & alb

Accesorii
• Incluse: Cană din sticlă

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Alimentare: 1000 W
• Lungime cablu: 85 cm
• Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Ţara de origine: Fabricat în Polonia, Proiectat în 

Olanda
• Durată de preparare: < 10 min.
• Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma
• Sistem depozitare cablu

Design
• Culoare: Alb și lavandă

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x H): 256 x 223 x 

358 mm
• Greutate produs: 1,6 kg
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Greutate ambalaj: 2.1 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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