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Kávovar

S termokonvicí
Černý kov

HD7546/20
Originální káva, bez námahy

Elegantní termokonvice pro čerstvou kávu
Tento kovový kávovar Philips je ideální pro osoby požadující vynikající aroma kávy a 
výjimečný design. Nerezová dvoustěnná termokonvice udržuje kávu čerstvou a horkou 
po delší dobu.

Skvělá chuť a aroma
• Nerozbitná nerezová termokonvice

Snadné použití
• Indikace hladiny vody
• 1 000 W
• Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, kdykoli potřebujete
• Přímé automatické vypnutí
• Odnímatelný držák filtru
• Umístění kabelu
• Kontrolka LED vypínače

Kompaktní provedení
• Kapacita 1,2 l pro 10–15 šálků



 Termokonvice

Nerozbitná nerezová termokonvice tohoto 
kávovaru Philips udržuje dokonalou teplotu a aroma 
po celé hodiny.

Indikace hladiny vody

Indikace hladiny vody kávovaru umožňuje snadné 
plnění nádržky na vodu.

Drip stop

Systém zabraňující odkapávání přeruší přípravu kávy, 
kdykoli chcete nalít šálek kávy

Přímé automatické vypnutí

Po ukončení vaření filtrované kávy se kávovar Philips 
automaticky vypne. Termokonvice se postará o to, 
aby káva zůstala teplá po dlouhou dobu.

Úložný prostor pro kabel

Díky ukládání kabelu pod kávovarem se vyhněte 
změti kabelů a budete mít vždy čistou kuchyňskou 
linku.
HD7546/20

Specifikace
Obecné specifikace
• Jednotlivé části lze mýt v myčce: Ano
• Odnímatelný držák filtru: Ano
• Úložný prostor pro kabel: Ano
• Automatické vypnutí: Ano
• Drip stop: Ano
• Osvětlený vypínač: Ano
• Protiskluzové podložky: Ano
• Průhledná nádržka na vodu: Ano

Specifikace provedení
• Rozměry (D x Š x V): 221 x 255 x 370 mm
• Hmotnost (včetně balení): 2,532 kg
• Váha přístroje: 2,032 kg
• Barva(y): Černá

Technické údaje
• Spotřeba: 1000 W
• Frekvence: 50/60 Hz
• Napětí: 220–240 V
• Délka kabelu: 0,88 m
• Doba přípravy: <10 minuta(y)
• Kapacita: 1,2 l (10 -15 šálků) l / šálky

Příslušenství
• Konvice zachovávající aroma: Ano
•
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