
 

 

Philips Intense
Koffiezetapparaat

• Met glazen kan
• Met AromaSelect
• Zwart/metaal

HD7695/90
Wat u maar wilt, precies zoals u het wilt

Zet milde tot intense koffie met AromaSelect
Met de gepatenteerde AromaSelect-technologie kunt u de manier waarop het water door 
de koffie stroomt zelf aanpassen: een wijde waterdistributie geeft een zachte, milde smaak, 
terwijl een geconcentreerde waterdistributie in een sterke, intense smaak resulteert.

Heerlijke smaak en aroma
• Stel de intensiteit van uw koffie in van mild tot sterk
• Aromaswirl voor optimaal aroma
• Geeft aan wanneer uw koffie minder vers is

Eenvoudig te realiseren
• Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar wilt
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig schoonmaken
• Afneembaar waterreservoir
• Afneembare filterhouder
• Programmeer hoe lang uw koffie warm wordt gehouden
• Automatische uitschakeling
• Calc Clean-stand voor een optimale ontkalking



 AromaSelect

Met de gepatenteerde AromaSelect-
technologie kunt u de manier waarop het 
water door de koffie stroomt zelf aanpassen: 
een wijde waterdistributie geeft een zachte, 
milde smaak, terwijl een geconcentreerde 
waterdistributie in een sterke, intense smaak 
resulteert.

Aromaswirl

De Aromaswirl is het slimme mondstuk in de 
kan van dit Philips-koffiezetapparaat. De 
Aromaswirl vermengt de vers 
binnenstromende koffie met de koffie in de kan 
voor een optimaal en consistent aroma.

Druppelstop

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

Instelbare warmhoudtijd

Programmeer hoe lang uw koffie warm wordt 
gehouden, van 30 minuten tot twee uur

Versheidsindicator

Geeft aan wanneer uw koffie niet meer 
optimaal vers is

Afneembaar waterreservoir

Het afneembare waterreservoir van uw 
koffiezetapparaat maakt het gemakkelijker om 
het waterreservoir schoon te maken of 
opnieuw water te vullen.

Autom. uitschakeling

Vergeten het koffiezetapparaat uit te zetten? 
Geen probleem! Na het koffiezetten wordt het 
koffiezetapparaat automatisch uitgeschakeld 
om energie te besparen.

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

Alle delen van dit Philips-koffiezetapparaat zijn 
vaatwasmachinebestendig voor eenvoudig en 
handig schoonmaken.
HD7695/90

Kenmerken
Koffiezetapparaat
Met glazen kan Met AromaSelect, Zwart/metaal
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Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal en zwart

Gewicht en afmetingen
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 l
• Gewicht verpakking: 0,6 kg
• Maximale aantal koppen koffie: 10 tot 15 koppen
• Gewicht van het product: 1,895 kg
• Productafmetingen (l x b x h): 228 x 387 x 

410 millimeter
• Afmetingen verpakking (l x d x h): 288 x 420 x 

490 millimeter

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

Geniet van uw filterkoffie, op uw manier
• Indicator voor de versheid van de koffie
• Instelbare warmhoudtijd
• Calc Clean-programma
• Koffiesterkteregeling
• Automatische uitschakeling

Accessoires
• Kan: HD7695 (zwart)

Technische specificaties
• Opbergvak voor snoer
• Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie
• Land van herkomst: Geproduceerd in China, 

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