Philips PerfectDraft
Thuistap - Refurbished

70W
Vaatjes, 6 liter
30 dagen bier, 3 °C
LCD-scherm (temperatuur,
volume)

HD3720

Vers en koel thuisgetapt bier
Biertapunit
Nu kunt u thuis genieten van een heerlijk koel, vers getapt biertje met deze HD3720/25biertapunit van Philips.
Verse smaak
• 30 dagen lang vers bier, op 3 °C
Schoon en eenvoudig
• Eenvoudig te verwijderen taphendel (kindveilig)
• Opent aan de voorzijde, waardoor u eenvoudig uw vaatje kunt verwisselen
• Hygiënische installatie; bij elk nieuw vaatje wordt een bierslangetje geleverd
• Afneembare, vaatwasmachinebestendige lekbak
De perfecte ervaring
• Echte taphendel, metalen vaten van 6 liter
Uw favoriete getapte biertje
• Beschikbaar voor een reeks populaire biermerken
Koeling voor een perfecte kwaliteit
• Robuust ontwerp, goede isolatie
• LCD-display met aanduiding van temperatuur, hoeveelheid en versheid

HD3720/25R1

Thuistap - Refurbished

70W Vaatjes, 6 liter, 30 dagen bier, 3 °C, LCD-scherm (temperatuur, volume)

Kenmerken
Verwijderbare taphendel

Eenvoudig te verwijderen taphendel (kindveilig)

Echte taphendel, metalen vaten

Specificaties
u verzekerd van hygiëne en bier van goede kwaliteit.
U hoeft alleen maar het oppervlak van de Philipstapunit schoon te maken.

Vaatwasmachinebestendige lekbak

Gewicht en afmetingen

• Productafmetingen, incl. hendel en lekbak
(B x H x D): 261 x 444 x 494 mm
• Gewicht: 8160 g

Ontwerpspecificaties

• Afkoeltijd op kamertemperatuur (23 ºC): Tussen
12-15 hr
• Maximale gebruikstemperatuur: 32 °C

Biervaatjes (niet meegeleverd)
•
•
•
•

Volume: 6 L
Afmetingen (h x diameter): 273 x 199 mm
Gewicht leeg: 1200 g
Gewicht vol: 7200 g

Logistieke gegevens

• CTV-code: 8823 720 25011
Echte taphendel, metalen vaten van 6 liter

30 dagen lang vers bier, op 3 °C
30 dagen lang vers bier, op 3 °C

Afneembare, vaatwasmachinebestendige lekbak

Temperatuur- en volume-indicatie

Verschillende biermerken

Geef een persoonlijk tintje aan het apparaat door
een medaillon van uw favoriete biermerk op de
hendel te plaatsen. U hebt keuze uit een groot aantal
medaillons. Nieuwe medaillons zijn verkrijgbaar in de
webshop.

•

Robuust ontwerp, goede isolatie

De verbeterde isolatie zorgt voor een maximale
gebruikstemperatuur van 32 °C.
De temperatuuraanduiding geeft aan wanneer uw
bier op de juiste temperatuur (3 °C) is. De niveauaanduiding geeft aan hoeveel bier er nog in het vaatje
zit. De versheidindicator geeft aan hoe lang het bier
nog vers blijft.

Alle onderdelen die met het bier in aanraking komen,
worden bij elk nieuw vat vervangen. Hierdoor bent

Versie: 1.1.3

Spanning: 200-240 V
Frequentie: 50/60 Hz
Type speen: 2 l/min
Maximaal vermogen: 70 W
Maximale druk tijdens gebruik: 1,5 bar

• Kleur(en): Zwart met chroom en echte metalen
accenten.

Past onder uw aanrechtkastjes.
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Afwerking

U plaatst het vat aan de voorkant

Hygiënische installatie

Technische gegevens
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