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• Có bình thủy tinh
• Đen
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Đơn giản là cà phê ngon

Với đầu xoáy mùi cho hương vị thơm ngon nhất
Máy pha cà phê Philips với hiệu suất đáng tin cậy và đầu xoáy mùi để bạn tận hưởng hương 
vị cà phê mới xay một cách trọn vẹn nhất.

Cà phê ngon, hương vị thơm nồng

• Đầu xoáy mùi luân chuyển cà phê cho hương vị thơm ngon nhất

Thiết kế nhỏ gọn

• Dung tích 1,2 lít cho 2 - 15 cốc

Dễ sử dụng

• Chỉ báo mức nước giúp châm nước dễ dàng

• Chức năng ngăn rỉ giọt để bạn rót cà phê bất cứ khi nào bạn muốn

• Công tắc nguồn LED bật sáng khi máy pha cà phê bật

• Phụ kiện rửa được trong máy rửa chén



 

Chỉ báo mức nước thông minh

Châm nước vào ngăn chứa nước dễ dàng và chính 
xác với chỉ báo mức nước.

Chức năng ngăn rỉ giọt

Chức năng ngăn rỉ giọt cho phép bạn rót cà phê 
trước khi máy thực hiện xong một chu kỳ pha hoàn 
chỉnh.

Dung tích 1,2 lít

Máy pha cà phê có thể xay được từ 2 đến 10 cốc cà 
phê (cỡ lớn) hoặc đến 15 cốc (cỡ nhỏ), tuy nhiên lưu 
ý rằng dung tích tối đa là 1,2 lít. Thêm nữa, thiết kế 
của máy cũng rất nhỏ gọn, không chiếm nhiều không 
gian nhà bếp của bạn.

Công tắc nguồn LED

Đèn đỏ trên nút công tắc sáng lên khi bật máy pha cà 
phê.

An toàn khi dùng với máy rửa chén

Có thể dễ dàng rửa sạch bình và bộ phận giữ bộ lọc 
trong máy rửa chén.

Đầu xoáy mùi

Đầu phun thông minh này nằm bên trong bình giúp 
luân chuyển dòng chảy cà phê đồng đều vào trong 
bình, cho bạn mùi vị thơm ngon và đậm đặc từ ly cà 
phê đầu tiên đến tận ly cuối cùng.
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Các thông số
Xuất xứ
• Được sản xuất tại: Trung Quốc

Phụ kiện
• Bao gồm: Bình thủy tinh

Thông số kỹ thuật
• Điện áp: 220-240 V
• Chiều dài dây: 0,85 m
• Tần số: 50/60 Hz
• Dung tích ngăn chứa nước: 1,2 L
• Thời gian pha 1 bình: 10 phút

Thiết kế
• Màu sắc: Đen

Trọng lượng và kích thước
• Trọng lượng của sản phẩm: 1,42 kg
• Kích thước sản phẩm (RxSxC): 240 x 210 x 

330 mm

Thông số chung
• Thích hợp cho: Bột cà phê xay
• Dễ dàng rửa sạch và bảo dưỡng: An toàn khi dùng 

với máy rửa chén, Bộ phận giữ bộ lọc có thể tháo 
rời

• Dễ sử dụng: Chức năng ngăn rỉ giọt, Chỉ báo mức 
nước

• Thức uống làm từ cà phê: Cà phê phin

Hoàn thiện
• Vật liệu thân chính: Nhựa
• Vật liệu ngăn chứa nước: Nhựa
•
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