„KitchenAid CLASSIC“
Kavos aparatas su spiraline galvute
5KCM1208
• 1,7 l (12 puodelių) talpos kavos aparatas su
spiraline galvute ir kaitinimo plokštele
Patogus naudoti – mygtukais lengva pasirinkti kavos
stiprumo, mažesnio kiekio, virimo ir šildymo funkcijas
Norima tobula kavos temperatūra (didesnė arba
mažesnė) išlaikoma 40 minučių
• Daugkartinio naudojimo nuolatinis auksaspalvis
filtras su dozavimo žymomis ir išimama vandens
talpa su didele anga ir dozavimo skale
Ilgaamžis, patogus ir lengvai valomas, skirtas naudoti
vietoje kūgio formos popierinio kavos filtro
Lengva pripilti vandens jo neišlaistant, patogu naudoti
• Du virimo mygtukai (vienas šone ir vienas
priekyje)
Paprastas valdymas, patogi prieiga
• 1,7 l stiklinis indas su unikalaus dizaino snapeliu ir
ergonomine rankena
Nevarva ir nesilaisto, todėl pilti galėsite be vargo
Paprastam ir patogiam pilstymui
• Kavos stiprumo pasirinkimo mygtukas
Leidžia pasirinkti įprasto arba padidinto stiprumo
kavą, kuri visuomet bus sodraus skonio
• Laikino sustabdymo ir įpylimo funkcija;
automatinis išjungimas pasibaigus šildymo laikui
Leidžia įsipilti puodelį kavos bet kuriuo metu dar
nesibaigus virimui

• 24 valandų programavimo galimybė, intuityvus
programavimas vienu prisilietimu, užtikrinantis
optimalų temperatūros valdymą ir elegantiškas,
lengvai skaitomas LCD ekranas
Leidžia atsigerti kavos bet kuriuo metu, nesvarbu, ar
diena, ar naktis
Padeda viso proceso metu palaikyti optimalią virimo
temperatūrą
Geras skaitomumas, paprastas valdymas, jokių painių
meniu
• Valymo indikatorius ir valymo ciklas
Bet kada galite išgerti tobulą puodelį kavos
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BALTA

„KitchenAid CLASSIC“ kavos aparatas su spiraline galvute
5KCM1208
TECHNINIAI DUOMENYS
Galia
Įtampa
Dažnis
Korpuso medžiaga
Gaminio matmenys
Pakuotės matmenys
Komplekto pakuotės matmenys
Grynasis svoris
Bendrasis svoris
Komplekto pakuotės bendrasis svoris
Komplekto pakuotė
Laido ilgis
Kilmės šalis

A×P×G
A×P×G
A×P×G

Garsinis signalas pasibaigus virimo
ciklui
Automatinis išjungimas
Likęs šildymo laikas
Virimo laikmatis ir laikrodis
Didesnio / įprasto stiprumo parinktis
Aiškus liečiamasis valdymo skydelis
Šviečiantis valymo indikatorius
Šilumos palaikymas

1100 W
220–240 V
50 / 60 Hz
Štampuotas plastikas, nerūdijantis plienas
36,4 × 18,2 × 34 cm
43,7 × 24,9 × 40,4 cm
46,2 × 26,4 × 42 cm
3,3 kg
4,4 kg
10 kg
2 vnt.
82 cm
Kinija
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
40 min

NUORODOS

SPALVOS

EAN

EAN KOMPLEKTO PAKUOTĖ (2 VNT.)

5KCM1208EOB
5KCM1208BOB
5KCM1208EWH
5KCM1208BWH
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8003437601354
8003437601521
8003437601545
8003437601569

8003437601361
8003437601538
8003437601552
8003437601576

STANDARTINIAI PRIEDAI
1,7 l indas su unikalaus dizaino snapeliu ir
dangčiu
Stiklinis, su žymomis iki 12 puodelių.
Pylimo snapelis padeda išvengti nulašėjimų ir
laistymosi, todėl be vargo pripilsite visų dydžių
ir formų puodelius.

Unikali 29 skylučių dušo tipo galvutė
Tolygiai prisodrina tirščius ir užtikrina optimalų
kavos išgavimą.

Nuolatinis daugkartinio naudojimo
auksaspalvis filtras su dozavimo žymomis
Ant filtro yra puodelių skaičiaus žymos, todėl
nebereikės spėlioti.
Galima plauti indaplovėje (viršutinėje
lentynoje).
Naudojamas vietoje kūgio formos kavos filtro
(standartinio 4 dydžio). Nenaudokite abiejų
filtrų kartu, nes vanduo ir kava gali išsilieti per
virimo krepšelio viršų.

Išimama vandens talpa su dozavimo skale
Permatoma, lengvai pripildoma vandens talpa
su didele anga, padedančia išvengti išlaistymų.
Į vandens talpą reikėtų pripilti tik tiek vandens,
kiek reikia virimui.

