
 

 

Philips Café Gaia
Kávovar
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• Kov
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ahodná horká káva v našem ikonickém provedení

ermokonvice, ve které káva vydrží teplá přes 2 hodiny*
vovar Café Gaia vám přináší výbornou kávu v ikonickém provedení. Termokonvice 
rží plné aroma a vysokou teplotu déle než 2 hodiny*.

Skvělá chuť a aroma
• Nerezová dvoustěnná termokonvice pro udržení teploty
• Bohatá chuť kávy díky koncentrovanému průtoku vody

Snadné použití
• Termokonvice s chytrým zámkem pro uchování aromatu
• Systém zabraňující kapání umožňuje dát si kávu kdykoli
• Úložná přihrádka na kabel pro snadné umístění ve vaší kuchyni
• Přímé automatické vypnutí šetří energii a zaručuje bezpečnost
• Indikace hladiny vody pro snadné plnění



 Termokonvice z nerezové oceli

Prémiová, nerozbitná nerezová termokonvice 
udrží plné aroma a teplotu déle než 2 hodiny. 
Díky dvoustěnné konstrukci má káva po 
2 hodinách nejméně 65 °C.

Termokonvice s chytrým zámkem

Termokonvice je vybavena chytrým zámkem, 
kterým lze snadno manipulovat. Zámek uchová 
aroma a teplotu v případě, že konvici vyjmete 
z kávovaru.

Bohatá chuť kávy

Díky koncentrovanému průtoku vody na 
kávový podklad probíhá extrakce chuti 
z namleté kávy optimálně.

Stop kapání

Systém zabraňující kapání vám umožní nalít si 
šálek kávy ještě před dokončením cyklu 
přípravy kávy.

Úložná přihrádka na kabel

Přesahující kabel lze uložit do přihrádky na 
zadní straně kávovaru. Díky tomu lze kávovar 
snadněji umístit ve vaší kuchyni.

Přímé automatické vypnutí

Po přípravě kávy se kávovar automaticky vypne 
kvůli úspoře energie a bezpečnosti. 
Termokonvice zajistí, že káva zůstane horká.

Indikace hladiny vody

Snadno a přesně naplňte nádobku na vodu 
pomocí indikace hladiny vody.

Zelené logo společnosti Philips
Zelené výrobky společnosti Philips 
umožňují snížit náklady, spotřebu energie 
a emise CO2. Jak? Nabízejí významná 
zdokonalení v oblasti ochrany životního 
prostředí v jedné nebo několika 
oblastech, na které se společnost Philips 
zaměřuje – energetická úspornost, 
obalové materiály, nebezpečné látky, 
hmotnost, recyklace a likvidace 
a spolehlivá dlouhá životnost.
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Země původu
• Vyrobeno v: Číně

Podpora udržitelného rozvoje
• Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy: 

1000 W

Hmotnost a rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 255 x 221 x 370 mm
• Hmotnost výrobku: 2,032 kg
• Hmotnost včetně balení: 4,564 kg

Design
• Barva: Černá/kov

Obecné specifikace
• Snadné použití a pohodlí: Indikace hladiny vody, 

Automatické vypnutí, Stop kapání
• Snadné čištění a údržba: Odnímatelný držák filtru, 

Jednotlivé části lze mýt v myčce
• Kávové nápoje: Filtrovaná káva

• Kompatibilní dávkování kávy: Mletá káva
• Nastavení teploty: 1

Technické údaje
• Objem nádržky na vodu: 1,2 L
• Délka kabelu: 0,88 m
• Čas přípravy konvice: 10 min
• Frekvence: 50/60 Hz
• Napětí: 220–240 V
• Objem nádržky na vodu: Až 15 šálků
• Tlak čerpadla: 0 bar

Příslušenství
• Včetně: Nerozbitná termokonvice

Povrchová úprava
• Materiál nádržky na vodu: Plastový
• Materiál hlavního těla: Nerezová ocel a plast

Servis
• 2letá záruka: Ano
•
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* Káva má po 2 hodinách nejméně 65 °C
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