
 

 

Philips Viva Collection
Koffiezetapparaat

• Met thermische kan
• Glanzend beige, metaal

HD7546/00
Optioneel onderdeel van uw koffiezetapparaat
Elegante geïsoleerde kan voor verse koffie
Dit metalen Philips-koffiezetapparaat is ideaal voor mensen die gaan voor een eersteklas 
aroma én ontwerp. In de roestvrijstalen dubbelwandige thermische kan blijft uw koffie 
langer warm en vers.

Heerlijke smaak en aroma
• Onbreekbare roestvrijstalen geïsoleerde kan

Eenvoudig te realiseren
• Waterniveauaanduiding
• 1000 watt
• Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar wilt
• Wordt direct automatisch uitgeschakeld
• Afneembare filterhouder
• Kabelopslag
• Aan-uitknop (LED)

Compact ontwerp
• 1,2 liter capaciteit voor 10 - 15 koppen



 Waterniveauaanduiding

Met de waterniveauaanduiding op het 
koffiezetapparaat kunt u het waterreservoir 
altijd eenvoudig vullen.

1000 watt

De pomp van uw Philips-koffiezetapparaat 
bereidt uw koffie snel voor.

Druppelstop

Druppelstop om het koffiezetten te 
onderbreken wanneer u een kopje koffie wilt 
inschenken

Wordt direct automatisch uitgeschakeld

Na het zetten van uw filterkoffie wordt het 
Philips-koffiezetapparaat automatisch 
uitgeschakeld. De thermische kan zorgt ervoor 
dat de koffie lange tijd warm blijft.

Afneembare filterhouder

De filterhouder van het koffiezetapparaat is 
afneembaar, waardoor deze eenvoudig is te 
vullen met koffie en gemakkelijk is schoon te 
maken.

Opbergvak voor snoer

De kabel kan onder het koffiezetapparaat 
worden bewaard. Hiermee vermijdt u een 
rommelig aanrechtblad.

Aan-uitknop (LED)

Een lampje geeft aan wanneer het Philips-
koffiezetapparaat is ingeschakeld.

1,2 liter voor 10-15 koppen
In de kan van dit koffiezetapparaat past 1,2 liter 
koffie, genoeg voor 10 tot 15 koppen, 
afhankelijk van de grootte van de koppen.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Geniet van uw filterkoffie, op uw manier
• Automatische uitschakeling

Goede filterkoffie is nu eenvoudig te 
zetten
• Waterniveauaanduiding
• Afneembare filterhouder
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen
• Druppelstop
• Verlichte aan/uitknop

Gewicht en afmetingen
• Productafmetingen (l x b x h): 255 x 221 x 

370 millimeter
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 l
• Gewicht verpakking: 2,532 kg

• Maximale aantal koppen koffie: 10 tot 15 koppen
• Gewicht van het product: 2,032 kg

Ontwerpspecificaties
• Kleur(en): Glanzend beige

Technische specificaties
• Type koffiekan: Onbreekbare thermische kan
• Opbergvak voor snoer
• Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie
• Land van herkomst: Geproduceerd in China, 

Ontworpen in Nederland
• Snoerlengte: 88 cm
• Vermogen: 1000 W
• Voltage: 220 - 240 volt
• Frequentie: 50/60 Hz
• Koffiezettijd: < 10 minuut/minuten
•
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