
Philips Daily Collection
Koffiezetapparaat

• Met glazen kan
• Zwart

HD7448/20

Goede filterkoffie, gemakkelijk bereid
 

Compact koffiezetapparaat voor 10 tot 15 kopjes

 
Geniet van goede koffie uit een betrouwbaar, slim en compact koffiezetapparaat dat gemakkelijk kan worden opgeborgen - past in

elke keuken.

Voordelen

Eenvoudig te realiseren
• Waterniveauaanduiding
• Druppelstop om het koffiezetten te onderbreken wanneer u maar

wilt
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen voor eenvoudig

schoonmaken

• Afneembare filterhouder
• Aan-uitknop (LED)
 
Compact ontwerp
• 1,3 liter capaciteit voor 10-15 kopjes
 

Pre-salesfolder voor Nederland (2015, juni 8)



Kenmerken

Waterniveauaanduiding

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

Druppelstop

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

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

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

Specificaties
Dit is een pre-salesfolder. De inhoud van deze folder geeft de informatie weer voor zover bekend op de datum en voor het land hierboven genoemd. De inhoud van deze folder kan
zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze folder.

Ontwerp
Kleur Zwart

Goede filterkoffie is nu eenvoudig te zetten
Waterniveauaandui-
ding

Ja

Afneembare filter-
houder

Ja

Vaatwasmachinebe-
stendige onderdelen

Ja

Druppelstop Ja
Verlichte aan/uitknop Ja

Gewicht en afmetingen
Productafmetingen (l
x b x h)

220 x 220 x 290 millimeter

Capaciteit waterre-
servoir

1,2 l

Gewicht verpakking 1,94 kg
Maximale aantal
koppen koffie

10 tot 15 koppen

Gewicht van het
product

1,42 kg

Technische specificaties
Type koffiekan Glazen aromakan
Opbergvak voor
snoer

Ja

Geschikte koffie-
soorten

Gemalen koffie

Land van herkomst Geproduceerd in China
Ontworpen in Nederland

Vermogen 1000 W
Snoerlengte 88 cm
Voltage 220 - 240 volt
Frequentie 50/60 Hz
Koffiezettijd 9 minuut/minuten

Ontwerpspecificaties
Kleur(en) Zwart
Kom, deksel, stamper Kunststof (polypropyleen), glazen kan

Accessoires
Kan HD7983/70 (wit), HD7983/20 (zwart)
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