
Heerlijke koffie tot en met de laatste druppel

Aroma Swirl circuleert de koffie voor optimale smaak

Elegant koffiezetapparaat met Aroma Swirl: een handig mondstuk in de koffiekan dat de 

koffie roert voor een optimale verspreiding van het aroma door de hele kan.

Geniet van een rijk aroma
• Aroma Swirl circuleert de koffie voor optimale smaak
• Supersnelle pomp voor een optimaal aroma
• De aromakan houdt de koffiesmaak optimaal

Ervaar het gemak
• Na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch uit
• Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar wilt
• Een lampje geeft aan wanneer de koffiezetter is ingeschakeld
• Doorzichtig waterreservoir laat waterniveau zien
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
• Verwijderbaar zwenkfilter waardoor u eenvoudig kunt vullen en schoonmaken
• Voor het eenvoudig opbergen van overbodig snoer

 

Philips
Koffiezetapparaat

1,2 liter
1000 W

HD7565/20

Aroma Swirl

Automatische uitschakeling

Druppelstop

Waterniveauaanduiding

Opbergvak voor snoer
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HD7565/20Koffiezetapparaat
1,2 liter 1000 W 

Specificaties Productkenmerken

 

Ontwerpspecificaties
• Gewicht: 1,6 kg
• Materialen: Polypropyleen/glazen kan
• Afmetingen (L x B x H): 223 x 256 x 358 mm
• Kleur(en): Zwart
• Gewicht (incl. verpakking): 2,1 kg

Algemene specificaties
• Opbergvak voor snoer
• Antislipvoetjes
• Doorzichtig waterreservoir
• Verlichte aan/uitknop
• Verwijderbaar zwenkfilter
• Drip-stop
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Aromakan

Accessoires
• Aromakan

Technische specificaties
• Vermogen: 1000 W
• Voltage: 220-240 V
• Frequentie: 50/60 Hz
• Snoerlengte: 0,85 m
• Capaciteit: 1,2/10-15 l/kop
• Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten
•
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Aroma Swirl
Een handig mondstuk roert de koffie voor optimale 
smaak

Automatische uitschakeling
Na het koffiezetten schakelt het apparaat automatisch 
uit.

Supersnel koffiezetten
Supersnelle pomp voor een optimaal aroma.

Druppelstop
Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken 
wanneer u maar wilt.

Verlichte aan/uitknop
Een lampje geeft aan wanneer de koffiezetter is 
ingeschakeld.

Aromakan
De aromakan houdt de koffiesmaak optimaal.

Waterniveauaanduiding
Doorzichtig waterreservoir laat waterniveau zien.

Verwijderbaar zwenkfilter
Verwijderbaar zwenkfilter waardoor u eenvoudig kunt 
vullen en schoonmaken.

Opbergvak voor snoer
Voor het eenvoudig opbergen van overbodig snoer.
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