
 

 

Philips PerfectDraft
Hemtappningssystem för 
öl

70 W
Kaggar på 6 l
Öl, 30 dagar, 3 °C
LCD-skärm (temperatur, volym)

HD3720/25
Nygjort, kallt fatöl i hemmet

Öltappsenhet
Nu kan du njuta av ett glas kallt fatöl hemma med Philips öltappenhet HD3720/25.

Fräsch smak
• 30 dagar färskt öl, 3 °C kall

Rent och enkelt
• Lätt att ta bort tapphandtaget (barnsäker)
• Öppnas på framsidan, enkelt att byta ölfat
• Hygienisk installation, rör levereras med varje nytt ölfat
• Löstagbar droppbricka som kan maskindiskas

Den perfekta upplevelsen
• Riktigt tapphandtag, 6 l ölfat i metall

Ditt favoritöl på fat
• Finns för många olika ölmärken

Kylning för perfekt kvalitet
• Robust design, stabil isolering
• LCD-skärm med temperatur-, volym- och färskhetsindikation



 30 dagar färskt, 3 °C kall
30 dagar färskt öl, 3 °C kall

Temperatur-, volymindikation

Temperaturindikatorn anger när ölet har den 
perfekta dricktemperaturen på 3 °C. 
Volymnivåindikatorn anger hur mycket öl som finns 
kvar i ölfatet. Ölets färskhetsindikator anger hur 
länge ölet är färskt.

Robust design, stabil isolering
Den förbättrade isoleringen ger en maximal 
drifttemperatur på 32 °C.

Riktigt tapphandtag, ölfat i metall

Riktigt tapphandtag, 6 l ölfat i metall

Många olika ölmärken
Anpassa apparaten efter ditt favoritöl med olika slags 
medaljonger som du sätter på handtaget. Nya 
medaljonger finns i webbshopen.

Lucka på framsidan
Passar under köksskåpen.

Hygienisk installation

Alla delar som kommer i kontakt med öl byts ut med 
varje nytt ölfat, vilket ger en hygienisk lösning och öl 
av hög kvalitet. Philips tappenhet behöver bara 
rengöras utvändigt.

Löstagbart tapphandtag
Lätt att ta bort tapphandtaget (barnsäker)

Droppbricka som kan maskindiskas

Löstagbar droppbricka som kan maskindiskas
HD3720/25

Specifikationer
Vikt och mått
• Produktens mått inklusive handtag och 

droppbricka (B x H x D): 261 x 444 x 494 mm
• Vikt: 8 160 g

Ölkagge (ingår inte)
• Volym: 6 L
• Mått (H x Diameter): 273 x 199 mm
• Vikt tomt: 1200 g
• Vikt fullt: 7 200 g

Designspecifikationer
• Nedkylningstid i rumstemperatur (23 °C): Mellan 

12-15 hr
• Maximal drifttemperatur: 32 °C

Logistisk information
• CTV-kod: 8823 720 25011

Tekniska specifikationer
• Spänning: 200-240 V
• Frekvens: 50/60 Hz
• Flödeshastighet: 2 l/min
• Max. effekt: 70 W
• Maximalt drifttryck: 1,5 bar

Efterbehandling
• Färg(er): Svart med detaljer i krom och metall.
•
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Funktioner
Hemtappningssystem för öl
70 W Kaggar på 6 l, Öl, 30 dagar, 3 °C, LCD-skärm (temperatur, volym)
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