Philips Eco Conscious
Edition
Ekspres do kawy serii
5000
• 100% bioplastiku**

Przygotuj śniadanie dokładnie takie jak lubisz

• Automatyczne wyłączanie

Ekspres do kawy Philips Eco Conscious

• Pojemność 1,2 l / 10 dużych
filiżanek
• Biały z matowym wykończeniem

Elegancki ekspres do kawy o wysokiej mocy pozwoli Ci co rano przygotować pyszną, aromatyczną
kawę. Wykonany całkowicie z bioplastiku** i wyposażony w funkcje oszczędzania energii pozwala
zrobić kolejny mały krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości.
Urządzenie, które robi wrażenie
• Nowoczesny i minimalistyczny styl
• Czysta i prosta konstrukcja
Ochrona środowiska naturalnego
• Ekologiczna konstrukcja z myślą o ochronie środowiska naturalnego
• Urządzenie zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i ekologii

HD5120/00

Najwyższa jakość
• Tłoczek Aroma Twister pozwalający uzyskać wspaniały smak i bogaty aromat
• Aż do 15 filiżanek kawy
• Blokada kapania zapobiegająca rozlaniu kawy
• Krótki czas parzenia i automatyczne wyłączanie
• Czytelny wskaźnik poziomu wody

HD5120/00

Ekspres do kawy serii 5000

100% bioplastiku** Pojemność 1,2 l / 10 dużych filiżanek, Automatyczne wyłączanie, Biały z matowym wykończeniem

Zalety

Delektuj się niezwykłym smakiem i
aromatem

Wyjątkowa dysza zamontowana w dzbanku
równomiernie miesza spływającą kawę, aby
zapewnić jej optymalny, jednolity aromat od
pierwszej do ostatniej filiżanki.

Niskie zużycie energii

Bezpieczeństwo i ekologia

Funkcja automatycznego wyłączania wyłącza
urządzenie po upływie 30 minut, aby
oszczędzać energię i zapewnić
bezpieczeństwo. Zaparzenie całego dzbanka
kawy trwa zaledwie 10 minut, dzięki czemu
ekspres jest wyjątkowo energooszczędny.

Do produkcji urządzenia wykorzystano 100%
bioplastik pochodzący z biologicznych i
odnawialnych zasobów, np. oleju
słonecznikowego. Zużyty olej, który pozostał
po pieczeniu, jest zbierany i poddawany
recyklingowi w ekologicznym procesie, który
czyni go zdanym do kontaktu z żywnością.

Duża pojemność 1,2 l
Zewnętrzny wskaźnik poziomu wody

Nowoczesność i minimalizm

Dzięki maksymalnej pojemności równej 1,2
litra ekspres do kawy pozwala przygotować od
2 do 10 dużych lub 15 mniejszych filiżanek
kawy. Pomimo dużej pojemności
charakteryzuje się niewielkimi wymiarami,
dzięki czemu nie zajmuje zbyt dużo miejsca na
blacie.

Czytelny wskaźnik poziomu wody pozwala
napełnić zbiornik tylko taką ilością wody, jak
jest Ci potrzebna, dzięki czemu możesz
oszczędzić energię potrzebną na jej
podgrzanie.

Ekologiczna konstrukcja, która idzie w parze ze
świetnym stylem. Dzięki białemu matowemu
wykończeniu urządzanie będzie doskonale
prezentować się w Twojej kuchni.

Wytrzymałość i możliwość recyklingu

Czystość i prostota

Ekologiczna konstrukcja wykonana w 100% z
bioplastiku** pozwala ograniczyć ślad węglowy
o 24%*. Ten przełomowy materiał to nie tylko
ogromna zmiana w Twojej kuchni, ale także
kolejny krok w kierunku czystszego
środowiska.

Konstrukcja inspirowana przez naturę
charakteryzuje się łagodnymi kolorami i
naturalnymi materiałami. Zawiera zdejmowaną
pokrywę i szklany dzbanek zaprojektowane z
myślą o łatwości użytkowania i czyszczenia.

Blokada kapania

Funkcja blokady kapania umożliwia nalanie
kawy do filiżanki przed zakończeniem pełnego
cyklu parzenia, zapobiegając rozlaniu kawy.
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Dane techniczne
Ogólne dane techniczne

• Charakterystyka produktu: Delektuj się
niezwykłym smakiem i aromatem, Dzbanek o dużej
pojemności, Zawiera blokadę kapania, Funkcja
automatycznego wyłączania, Zewnętrzny wskaźnik
poziomu wody, Konstrukcja przyjazna dla
środowiska, Bezpieczeństwo i przyjazność dla
środowiska, Nowoczesność i minimalizm,
Czystość i prostota

Dane techniczne

mm
• Waga produktu: 2,050 kg

Masa i wymiary

• Waga wraz z opakowaniem: 3,060 kg

Serwis

• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

• Opakowanie: >Materiały w 90 procentach z
recyklingu
• Instrukcja obsługi: Papier w 100 procentach z
recyklingu

• Zasilanie: 1000 W
• Długość przewodu: 0,8 m

Kraj pochodzenia

• Wyprodukowano w: Chiny

Masa i wymiary

• Wymiary produktu (D x S x W): 340 × 170 × 350

Konstrukcja i wykończenie

• Materiał korpusu głównego: 100% bioplastiku
• Kolor: Biały mat
•
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* Obliczono na podstawie produkcji tego samego urządzenia z
użyciem bioplastiku i z użyciem 100% plastiku dziewiczego (lub
polipropylenu dziewiczego)
* * Tworzywo PP z certyfikowanych źródeł bioplastiku; na podstawie
bilansu masowego.

