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Cafetieră

• Cu vas termorezistent
• Cu cronometru
• Negru și metalic

HD7479/20
Cafea pur şi simplu delicioasă

Vas termorezistent din oţel inoxidabil incasabil
Savurează o cafea excelentă cu o cafetieră fiabilă, cu un design inteligent şi compact 
pentru depozitare uşoară

Gust și aromă excepţionale
• Vas termorezistent din oţel inoxidabil pentru a menţine temperatura mult timp
• Indicator pentru nivelul apei pentru umplere ușoară

Ușor de utilizat
• Sistem anti-picurare pentru a turna o ceașcă de cafea oricând dorești
• Oprire automată directă pentru economii de energie și siguranţă
• Cronometru pentru trezire cu aromă de cafea proaspătă



 Sistem anti-picurare

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

Oprire automată directă

După prepararea cafelei, cafetiera se oprește 
automat pentru siguranţă și economii de energie. 
Vasul termorezistent păstrează cafeaua fierbinte.

Vas termorezistent din oţel inoxidabil

Vasul termorezistent cu pereţi dubli asigură 
menţinerea temperaturii și aromei cafelei.

Cronometru

Trezire cu aromă de cafea datorită cronometrului. 
Pregătește cafetiera, setează cronometrul și cafeaua 
este gata la ora pe care o dorești.

Indicator inteligent pentru nivelul apei

Umple rezervorul de apă cu ușurinţă și precizie cu 
ajutorul indicatorului pentru nivelul apei.
HD7479/20

Specificaţii
Ţara de origine
• Fabricat în: China

Accesorii
• Incluse: Vas termorezistent incasabil

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220 - 240 V
• Lungime cablu: 0,85 m
• Frecvenţă: 50 - 60 Hz
• Capacitate rezervor de apă: 1 l
• Capacitate rezervor de apă: Up to 12 cești
• Fierbătoare de apă: 0
• Timp de preparare pentru un vas: 10 min.

Design
• Culoare: Negru

Greutate și dimensiuni
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 230 x 270 x 

390 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,07 kg
• Greutate produs: 1,42 kg
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 210 x 240 x 

320 mm

Specificaţii generale
• Adecvat pentru: Cafea pudră măcinată
• Curăţare și întreţinere ușoare: Suport de filtru 

detașabil, Componente lavabile în mașină
• Utilizare ușoară și confort: Afișaj, Indicator pentru 

nivelul apei, Oprire automată de siguranţă, Sistem 
anti-picurare

• Tip de afișaj: LCD
• Băuturi cu cafea: Cafea la filtru prin picurare

Finisaj
• Material corp principal: Oţel inoxidabil și plastic
• Material rezervor de apă: Plastic

Service
• 2 ani garanţie

Sustenabilitate
• Consum de energie la fierbere: 1000 W
•
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