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Кафе машина

• Със стъклена кана
• Черно и металик

HD7435/20

Просто вкусно кафе
С AromaSwirl за най-добър вкус
Наслаждавайте се на добро кафе с надеждна кафе машина, която има елегантен и
компактен дизайн за лесно съхранение
Страхотен вкус и аромат
• AromaSwirl за оптимално разпределяне на аромата
Лесна употреба
• Спиране на прокапването за прекъсване на варенето на кафето, когато пожелаете
• Подходящи за миене в съдомиялна машина части
• Автоматично изключване след 30 минути
• LED бутон за включване

HD7435/20

Кафе машина

Със стъклена кана Черно и металик

Спецификации
Съвършен вкус и аромат
• Aromaswirl

Лесно приготвяне на добро филтърно
кафе
•
•
•
•

Индикация за нивото на водата
Разглобяем държач на филтъра
Почистване на частите в съдомиялна
Спиране на прокапването

Спецификации на дизайна
• Цвят (цветове): Черно
• Материали: Пластмаса и метал

Общи спецификации

•
•
•
•

Неплъзгащи се крачета
Светещ бутон за включване
Разглобяем държач на филтъра
Система за спиране на капенето

Акценти
• Части, подходящи за миене в съдомиялна
машина
• Вместимост: 0,92 л

AromaSwirl

Технически данни

•
•
•
•
•

Захранване: 1000 W
Напрежение: 220 – 240 V
Честота: 50/60 Hz
Време за приготвяне: 10 минути
Тип на каната за кафе: Стъклена кана за
ароматно кафе

Тегло и размери

• Размери на опаковката (Д x Ш x В):
218*198*290 мм
• Тегло на кутията: 1 кг
• Тегло на изделието: 1,06 кг
• Размери на продукта (Д x Ш x В):
190*190*265 мм
•

AromaSwirl кара кафето да циркулира за
оптимално разпределяне на вкуса по цялата кана

Спиране на прокапването

Спиране на прокапването за прекъсване на
варенето, когато поискате да налеете чаша кафе

Подходящи за съдомиялна машина
части

Всички части на тази машина за кафе Philips са
подходящи за съдомиялна машина за лесно и
удобно почистване.

Автоматично изключване (30 мин)

Забравили сте да изключите кафе машината? Не
се тревожете! 30 минути след приготвянето на
кафето кафе машината ще се изключи
автоматично, за да пести енергия.
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