
 

 

Philips Viva Collection
Cafetieră

• Cu vas de sticlă
• Alb portocaliu

HD7502/55
Cafea autentică, fără efort

Aspect modern şi gust ca odinioară
Savuraţi o cafea clasică la filtru în confortul casei dvs. cu această cafetieră rezistentă şi uşor 
de folosit oferită de Philips. Relaxaţi-vă alături de prieteni în timp ce cafetiera Philips 
prepară cafeaua, răspândindu-i aroma proaspătă prin casă.

Aromă superioară
• Vasul Aroma păstrează aroma cafelei
• 1.000 Waţi

Ușor de utilizat
• Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
• Sistem depozitare cablu
• Capacitate de 1,2 litri pentru 2 - 15 cești



 Vas de sticlă Aroma

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

1.000 Waţi

Pompa cafetierei tale de la Philips va prepara cafeaua 
rapid.

Anti-picurare

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

Sistem depozitare cablu
Pentru depozitarea ușoară a cablului.

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
• Materiale: Vas din polipropilen/sticlă

Accesorii
• Incluse: Cană din sticlă
• Vas Aroma

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 88 cm
• Alimentare: 1000 W
• Frecvenţă: 50/60 Hz
• Durată de preparare: < 10 min.
• Tip vas de cafea: Vas de sticlă Aroma

Design
• Culoare: Portocaliu și alb

Greutate și dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x A x H): 210 x 220 x 

310 mm
• Greutate produs: 1,65 kg
• Capacitate rezervor de apă: 1,2 l
• Greutate ambalaj: TBD kg
• Capacitate max. în cești de cafea: 10 - 15 cești

Specificaţii generale
• Sistem depozitare cablu
• Suport de filtru detașabil
• Componente lavabile în mașina de spălat vase
•

Specificaţii
Cafetieră
Cu vas de sticlă Alb portocaliu
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