
 

 

Philips Café Gaia
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hutná a horúca káva v našom ikonickom dizajne
rmosková kanvica, ktorá udrží kávu horúcu viac ako 2 hodiny*

vovar Café Gaia prináša úžasnú kávu v našom ikonickom dizajne. Termosková kanvica 
konale zachová arómu a teplotu kávy na viac ako 2 hodiny*.

Fantastická chuť a aróma
• Termosková kanvica z nehrdzavejúcej ocele s dvojitými stenami na udržanie teploty
• Bohatá kávová chuť vďaka koncentrovanému toku vody

Jednoduchá obsluha
• Inteligentný zámok na termoskovej kanvici umožňuje uchovanie arómy
• Vďaka funkcii Drip stop si naleje šálku kávy kedykoľvek budete chcieť
• Úložný priestor na kábel umožni praktické odloženie v kuchyni
• Priame automatické vypnutie šetrí energiu a zvyšuje bezpečnosť
• Indikátor hladiny vody pre jednoduché doplnenie



 Termosková kanvica z nehrdzavejúcej 
ocele
Luxusná nerozbitná termosková kanvica 
z nehrdzavejúcej ocele udržiava arómu a teplotu na 
dlhšie ako 2 hodiny. Vďaka dvojitým stenám má káva 
po 2 hodinách teplotu najmenej 65 °C.

Inteligentný zámok termoskovej kanvice

Termosková kanvica disponuje inteligentným 
zámkom, ktorý sa jednoducho obsluhuje. Zámok 
pomáha uchovať arómu aj teplotu len čo kanvicu 
vytiahnete z kávovaru.

Bohatá kávová chuť

Vďaka koncentrovanému toku vody, ktorý sa leje na 
kávové lôžko, dochádza k optimálnej extrakcii 
kávovej chuti z kávových zŕn.

Funkcia Drip stop

Funkcia Drip stop vám umožňuje naliať si šálku kávy 
skôr než sa dokončí varný cyklus.

Úložný priestor na kábel

Prebytočný kábel možno veľmi jednoducho uložiť do 
priestoru na kábel v zadnej časti kávovaru. Vďaka 
tomu bude kávovar vo vašej kuchyni úhľadne 
uložený.

Priame automatické vypnutie

Po dokončení prípravy kávy sa kávovar automaticky 
vypne z dôvodu šetrenia energie a bezpečnosti. 
Vďaka termoskovej kanvici ostane káva horúca.

Ukazovateľ hladiny vody

Jednoducho naplňte nádobu na vodu presne po 
indikátor hladiny vody.
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Technické údaje
Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Čína

Udržateľnosť
• Spotreba energie pri varení kávy: 1000 W

Hmotnosť a rozmery
• Rozmery produktu (Š x H x V): 255 x 221 x 

370 mm
• Hmotnosť produktu: 2,032 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,564 kg

Dizajn
• Farba: Čierna a kov

Všeobecné špecifikácie
• Ľahké použitie a pohodlie: Ukazovateľ hladiny 

vody, Automatické vypnutie, Funkcia Drip stop
• Ľahké čistenie a údržba: Držiak vymeniteľného 

filtra, Časti umývateľné v umývačke riadu
• Kávové nápoje: Prekvapkávaná káva
• Kompatibilné servírovanie kávy: Čerstvo pomletá 

káva
• Nastavenie teploty: 1

Technické špecifikácie
• Kapacita nádoby na vodu: 1,2 D
• Dĺžka kábla: 0,88 m
• Čas varenia vody pre jednu kanvicu: 10 min
• Frekvencia: 50/60 Hz
• Napätie: 220 - 240 V
• Kapacita nádoby na vodu: Až do 15 poháre
• Tlak čerpadla: 0 bary(ov)

Príslušenstvo
• Pribalené: Nerozbitná termálna kanvica

Povrchová úprava
• Materiál nádoby na vodu: Plast
• Materiál hlavnej časti: Nehrdzavejúca oceľ a plast

Servis
• Dvojročná záruka
•

* Po 2 hodinách má káva teplotu najmenej 65 °C
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