
 

 

Philips Aluminium 
Collection
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• Sistem de fierbere și preparare
• Aluminiu

HD5410/00
Gust fantastic şi aromă bogată

Sistem de fierbere şi preparare a cafelei de calitate superioară
Această cafetieră elegantă îţi permite să te bucuri de o aromă bogată şi intensă, datorită 
sistemului unic de fierbere şi preparare

Aromă superioară
• Sistem Boil and Brew pentru aromă și gust perfecte
• Vas Aroma

Confort absolut
• Sistem de stocare a cablului
• Piese care pot fi spălate în mașină pentru curăţare ușoară și comodă
• Oprire automată după 1 oră
• Sistem anti-picurare



 Boil and Brew

Cafetiera Philips are un sistem unic Boil and Brew. 
Apa este mai întâi fiartă, apoi curge prin cafeaua 
măcinată. Datorită temperaturii ridicate de fierbere, 
care ajunge la 93 °C sau peste, se asigură gustul bogat 
și aroma superioară a cafelei la filtru.

Vas Aroma

Pentru 8-12 cești, menit să păstreze optim aroma 
cafelei.

Sistem anti-picurare

Sistem anti-picurare pentru a întrerupe prepararea 
oricând dorești o ceașcă de cafea

Oprire automată după 1 oră

La 1 oră de la prepararea cafelei, cafetiera se va opri 
automat și va economisi energie.

Sistem depozitare cablu

Stocarea cablului sub cafetieră va evita încurcarea 
acestora, pentru un blat de lucru curat în bucătărie.

Piesele pot fi spălate în mașină

Piese care pot fi spălate în mașină pentru curăţare 
ușoară și comodă.
HD5410/00

Specificaţii
Specificaţii de design
• Culori: Aluminiu
• Dimensiuni (L x A x Î): 210 x 210 x 490 mm
• Greutate aparat: 2,3 kg
• Bol, capac, mecanism de împingere
• Greutate (inclusiv ambalajul): 3,0 kg

Accesorii
• Incluse: Cană din sticlă
• Vas

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 1,0 m
• Alimentare: 1250 W
• Tipurile de cafea acceptate: Cafea măcinată
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Capacitate: 1,1/ 8 - 12 cești Litri / cești
• Durată de preparare: 11 min.

Gust și aromă supremă
• Sistem Boil and Brew

Cafea bună la filtru făcută cu ușurinţă
• Indicator pentru nivelul apei
•
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