
 

 

Philips Grind & Brew
Καφετιέρα φίλτρου, 
1,2L

• Ενσωματωμένος μύλος καφέ
• Με γυάλινη κανάτα
• Μαύρο και μεταλλικό
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 τέλειος καφές ξεκινά με φρεσκοαλεσμένους κόκκους καφέ

κολη προετοιμασία με τον ενσωματωμένο μύλο
ολαύστε εξαιρετικό καφέ από φρεσκοαλεσμένους κόκκους με την καφετιέρα 
ilips Grind & Brew, με ενσωματωμένο μύλο. Ρυθμίστε την ένταση του καφέ σας με 
ν επιλογή έντασης.

Εξαιρετική γεύση και άρωμα
• Ενσωματωμένος μύλος για φρεσκοαλεσμένο καφέ
• Η λειτουργία Aroma twister ανακατεύει τον καφέ εξασφαλίζοντας εκπληκτική γεύση
• Καπάκι ασφαλείας που διατηρεί τη φρεσκάδα και το άρωμα των κόκκων στο δοχείο

Σχεδιασμένα ειδικά για εσάς
• Ρύθμιση έντασης για να ορίζετε πόσο δυνατό θέλετε τον καφέ σας
• Διακόπτης επιλογής άλεσης για ρύθμιση της αγαπημένης σας γεύσης
• Επίσης κατάλληλη συσκευή για φρεσκοαλεσμένο καφέ
• Επιλέξτε εύκολα τις ρυθμίσεις παρασκευής καφέ από το διακόπτη παρασκευής

Άνετη χρήση
• Λειτουργία διακοπής σταξίματος για να γεμίζετε ένα φλιτζάνι καφέ όποτε θέλετε
• Ένδειξη στάθμης νερού για εύκολο γέμισμα
• Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης θερμοκρασίας από 10 λεπτά έως 2 ώρες



 Ενσωματωμένος μύλος

Για να έχετε τη γεύση φρεσκοαλεσμένου 
καφέ, οι φρέσκοι κόκκοι αλέθονται πριν την 
παρασκευή. Αυτή η καφετιέρα διαθέτει 
κωνικό μύλο για βέλτιστο βαθμό άλεσης, που 
εξασφαλίζει τέλεια γεύση.

Λειτουργία Aroma twister

Αυτό το έξυπνο στόμιο ανακατεύει 
ομοιόμορφα τον καφέ μέσα στην κανάτα, για 
πλούσιο, γεμάτο άρωμα από το πρώτο μέχρι 
το τελευταίο φλιτζάνι.

Επιλέξτε πόσο δυνατός θέλετε να είναι 
ο καφές σας

Ρυθμίστε την ένταση του καφέ από ελαφρύ, 
μέτριο ή έντονο.

Παρασκευή με φρεσκοαλεσμένο καφέ

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 
αλεσμένο καφέ και όχι κόκκους καφέ. Η 
λειτουργία χωρίς μύλο απενεργοποιεί το 
μύλο, επιτρέποντάς σας να συμπληρώσετε 
απλά αλεσμένο καφέ στο φίλτρο.

Διακόπτης επιλογής άλεσης

Εξατομικεύστε τη γεύση καφέ, επιλέγοντας 
μεταξύ 9 επιλογών βαθμών άλεσης. Επιλέξτε 
λεπτή άλεση για πιο έντονη γεύση καφέ ή 
χοντρή άλεση για πιο ελαφριά, απαλή γεύση 
καφέ φίλτρου.

Εύκολη επιλογή ρυθμίσεων

Χάρη στον πρακτικό διακόπτη παρασκευής, 
μπορείτε εύκολα να επιλέξετε και να 
προσαρμόσετε τη ρύθμιση καφέ που 

προτιμάτε, όπως για παράδειγμα τον αριθμό 
φλιτζανιών και την ένταση του καφέ.

Ρυθμιζόμενος χρόνος διατήρησης 
θερμοκρασίας

Επιλέξτε για πόσο διάστημα θέλετε να 
παραμείνει ζεστός ο καφές σας μετά την 
παρασκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
χρόνο αυτόματης απενεργοποίησης από 10 
λεπτά έως και 2 ώρες.

Διακοπή σταξίματος

Με τη λειτουργία διακοπής σταξίματος 
μπορείτε να γεμίσετε ένα φλιτζάνι καφέ 
προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
παρασκευής.

Ένδειξη στάθμης νερού

Γεμίστε το δοχείο νερού εύκολα και με 
ακρίβεια χάρη στην ένδειξη στάθμης νερού.
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Χαρακτηριστικά
Καφετιέρα φίλτρου, 1,2L
Ενσωματωμένος μύλος καφέ Με γυάλινη κανάτα, Μαύρο και μεταλλικό
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Γενικές προδιαγραφές
• Κατάλληλο για: Ολόκληροι κόκκοι καφέ, 
αλεσμένος καφές σε σκόνη

• Χρώμα: Μαύρο και μεταλλικό
• Χωρητικότητα δοχείου κόκκων: 350 g
• Μήκος καλωδίου: 0,85 m
• Τάση: 230 V
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ: 320 x 280 x 

505 mm
• Περιλαμβάνεται: Γυάλινη κανάτα
• Κατασκευάζεται στην: Κίνα
• Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΒxΥ): 212 x 277 x 

440 mm
• Συχνότητα: 50 Hz
• Βάρος μαζί με τη συσκευασία: 6,2 kg
• Εύκολο καθάρισμα και συντήρηση: Μέρη που 
πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, Αποσπώμενη 
υποδοχή φίλτρου

• Προσαρμογή ανά ρόφημα: Ρυθμιζόμενη ένταση 
καφέ

• Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1,2 L
• Χωρητικότητα δοχείου νερού: Up to 12 cups
• Ρυθμίσεις μύλου: 9
• Ευκολία χρήσης και άνεση: Οθόνη, Ένδειξη 

στάθμης νερού, Αυτόματος τερματισμός 
λειτουργίας, Διακοπή σταξίματος

• Θερμοκρασία καφέ: 80 - 85 degree
• Ειδικές λειτουργίες: Λειτουργία Aroma twister
• Μπόιλερ νερού: 0
• Τύπος οθόνης: LCD
• Ροφήματα καφέ: Καφές φίλτρου
• Χρόνος παρασκευής για μία κανάτα: 10 min

Βάρος και διαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 4,6 kg

Φινίρισμα
• Υλικό κυρίως σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι και 
πλαστικό

• Υλικό κατασκευής δοχείου νερού: Πλαστικό

Τεχνικές υπηρεσίες
• Διετής εγγύηση

Βιωσιμότητα
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την παρασκευή: 

1000 W
•
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Προδιαγραφές
Καφετιέρα φίλτρου, 1,2L
Ενσωματωμένος μύλος καφέ Με γυάλινη κανάτα, Μαύρο και μεταλλικό
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