
 

 

Philips Saeco
Milk frother

• Stainless Steel
• prepares hot & cold froth

HD7019/10
Perfect milk foam for your coffee
Milk frother for heating and stirring
The Saeco milk frother HD7019/10 creates the best milk foam you can wish for - both 

hot and cold. The perfect companion for all your coffee recipes, the fully automatic milk 
frother is extremely easy to use - and clean!

Manevrare facilă
• Bază 360°

Ușor de curăţat
• Înveliș dublu neaderent

Ușor de turnat
• Gură de scurgere anti-picurare

Pentru reţete reci și fierbinţi
• Două setări de temperatură

Spumă de lapte perfectă
• Mecanism combinat de încălzire și batere



 Încălzire și batere combinate

Calitatea excepţională a spumei de lapte este creată 
prin încălzire și batere de mare viteză simultane.

Două setări de temperatură

Sistemul de spumare a laptelui Saeco are două 
butoane: unul pentru spumă de lapte fierbinte și unul 
pentru spumă de lapte rece. Astfel, poţi prepara cu 
ușurinţă spuma de lapte de care ai nevoie, pentru 
băutura ta preferată cu cafea, pentru desert delicios 
sau pentru orice altă reţetă.

Înveliș dublu neaderent

Învelișul interior antiaderent și mecanismul unic de 
spumare fac sistemul de spumare a laptelui Saeco 
ușor de curăţat după utilizare.

Bază 360°

Baza rotativă la 360 grade fără fir a sistemului de 
spumare a laptelui Saeco facilitează ridicarea și 
așezarea.

Gură de scurgere anti-picurare

Gura de scurgere special concepută asigură că poţi 
turna spuma de lapte fără picurare.
HD7019/10

Specificaţii
Specificaţii generale
• Bază 360 de grade: Yes
• Fără fir: Yes
• Sistem anti-alunecare: Yes
• Mâner ergonomic: Yes

Design și finisaj
• Culori: Brushed Stainless Steel

Specificaţii tehnice
• Tensiune: 220-240 V
• Lungime cablu: 0.75 m
• Capacitate: 0.16 l
• Alimentare: 500-600 W
• Frecvenţă: 50-60 Hz

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 18.5 x 12.5 x 

21.0 cm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 22.0 x 16.8 x 

16.5 cm

Specificaţii generale
• Sistem depozitare cablu: Yes
• Oprire automată de siguranţă: Yes
•
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Milk frother
Stainless Steel prepares hot & cold froth
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