
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Cafetieră cu filtru cu 
picurare, 1,2 l

• Materiale plastice 100% bio²
• Capacitate de 1,2 l/10 căni mari
• Oprire automată
• Finisaj mătase albă mată
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vurează gustul şi aroma excelentă a cafelei preferate în fiecare dimineaţă. Conceput în 
d durabil cu materiale plastice 100% bio** şi caracteristici eficiente energetic pentru 

 pas mic către un viitor mai sustenabil.

Made to impress
• Stil modern și minimalist
• Design inspirat de natură

Made to contribute
• Design conceput pentru un viitor mai sustenabil.
• Conceput ţinând cont de normele de siguranţă și sustenabilitate

Made to perform
• Funcţia Aroma Twister pentru un gust excelent și o aromă bogată
• Până la 15 căni de cafea
• Preparare rapidă și oprire automată
• Funcţie anti-picurare pentru a preveni vărsarea cafelei
• Indicator pentru nivelul apei ușor de citit



 Bucură-te de gust și aromă excepţionale

Orificiul inteligent din interiorul cafetierei 
amestecă uniform cafeaua care curge în vas 
pentru o aromă optimă și consistentă, de la 
prima până la ultima ceașcă.

Eficient energetic

Funcţia de oprire automată oprește aparatul 
după 30 de minute pentru a economisi energie 
și a oferi siguranţă suplimentară. Un vas plin 
este preparat în 10 minute pentru a economisi 
și mai multă energie.

Reciclabil și durabil

Conceput în mod durabil, utilizând materiale 
plastice 100% bio² pentru a-și reduce amprenta 
de CO2 cu 24%¹, în timpul procesului de 
producţie. Acest material revoluţionar va avea 
cu siguranţă un impact major asupra bucătăriei 
tale, susţinând în același timp un rezultat mai 
pozitiv pentru mediu.

Capacitate mare de 1,2 l

Această cafetieră poate prepara de la minim 2 
căni până la 10 căni mari sau 15 căni mici de 
cafea, cu o capacitate maximă de 1,2 litri. Chiar 
și cu o capacitate mare, designul său compact 
ocupă un spaţiu minim pe blatul de bucătărie.

Sistem anti-picurare

Datorită func?iei anti-picurare poţi să-ţi torni o 
ceașcă de cafea înainte de finalizarea ciclului de 
preparare, prevenind vărsarea cafelei.

Indicator extern pentru nivelul apei

Indicatorul ușor de citit al nivelului apei îţi 
permite să umpli rezervorul de apă până la 
nivelul dorit, asigurându-te că nu irosești 
energie și prepari numai cantitatea de cafea de 
care ai nevoie.

Sigur și sustenabil

Materialele plastice 100% bio** sunt fabricate 
din resurse biologice și regenerabile, cum ar fi 
uleiul de floarea soarelui. Uleiul uzat rămas 
după preparare este colectat și reciclat printr-
un proces ecologic pentru a-l face adecvat 
contactului cu alimentele.

Modern și minimalist

Sustenabil ?i elegant în acela?i timp, cu finisaj 
mătăsos alb mat pentru a arăta senzaţional în 
bucătăria ta.

Pur și simplu

Design inspirat de natură, cu culori calme și 
materiale naturale. Include capac detașabil și 
vas din sticlă - fiecare conceput pentru utilizare 
și curăţare ușoare. Colecţia Philips Eco 
Conscious a primit premiul IF pentru design și 
Red Dot în 2022.
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Ţara de origine
• Fabricat în: China

Specificaţii generale
• Caracteristicile produsului: Bucură-te de gust și 

aromă excepţionale, Aparate de capacitate mare, 
Include sistem anti-picurare, Funcţie de oprire 
automată, Indicator extern pentru nivelul apei, 
Design sustenabil, Sigur și durabil, Modern și 
minimalist, Design inspirat din natură

Specificaţii tehnice
• Lungime cablu: 0,8 m
• Alimentare: 1000 W

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile produsului (L x l x H): 340 x 170 x 

350 mm
• Greutate produs: 2,050 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,060 kg

Service
• Garanţie internaţională 2 ani

Durabilitate
• Ambalare: >90% materiale reciclate
• Manual de utilizare: 100% hârtie reciclată

Design și finisaj
• Material corp principal: 100% plastic bio
• Culoare: Mătase albă mată
•
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* ¹Calcul bazat pe producţia aceluiași aparat care utilizează plastic bio 
vs. 100% plastic virgin (sau polipropilenă virgină)

* ²Corpul principal realizat din 100% plastic din polipropilenă din surse 
biologice certificate, pe baza ponderii masice (BioPP reprezintă 82% 
din plasticul total).
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