
Avkalkningslarm 
Lita på en perfekt kopp kaffe med vårt avkalkningslarm. Det låter dig veta när 
det är dags att rengöra maskinen för att undvika igenkalkning som kan 
påverka både kaffets smak och bryggarens hållbarhet. På så sätt får du alltid 
gott kaffe, utan obehagliga överraskningar. 

Lättfylld vattenbehållare och filter 
Filterkorgen på Explore 7 vrids smidigt åt sidan för enkel påfyllning. Och 
vattenbehållaren fylls på ett kick. För lättbryggt och gott kaffe, varje morgon. 

Ett bredare munstycke, för bättre kaffe 
AutoBloom™-munstycket är större än vanliga 
munstycken*. Det ger en automatisk pour over-effekt 
där allt kaffe fuktas av vattnet på ett jämnt sätt. 
Tekniken garanterar en konsekvent styrka och 
smakkaraktär i varje kanna kaffe. (*Jämfört med 
Electrolux Expressionist kaffebryggare, EKF7800.) 

Specialdesignat lock som frigör arom 
En utsökt formad kanna med speciellt framtaget lock 
som frigör smak och arom. Allt eftersom kaffet rinner 
ner i kannan blandas det och balanseras till perfektion. 
Så att varje kopp blir god till sista droppen. 

Perfekt kaffe varje gång – med certifierad bryggning 
Vakna till smakfullt kaffe med kaffebryggaren Explore 7. 
Den uppfyller European Coffee Brewing Centre´s 
kvalitetskrav och brygger till exempel en full kanna 
kaffe på bara 6 minuter med perfekt bryggtemperatur 
mellan 92°C och 96°C. Smak du kan lita på, i varje 
kopp.

Upplev smaken av riktigt bra bryggkaffe hemma med kaffebryggaren Explore 
7:s automatiska pour over-teknologi. Den är certifierad av European Coffee 
Brewing Centre. Med modern design och eleganta linjer är Explore 7 ett 
stilrent tillskott till alla kök – en perfekt förening av form och funktion.

Fantastiskt kaffe hemma  
Upplev smaken av riktigt bra bryggkaffe hemma med kaffebryggaren Explore 
7:s automatiska pour over-teknologi. Den är certifierad av European Coffee 
Brewing Centre. Med modern design och eleganta linjer är Explore 7 ett 
stilrent tillskott till alla kök – en perfekt förening av form och funktion. 

Produktfördelar

Electrolux EXPLORE 7 Coffee Automatic Drip

E7CM1-2GB

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P055038.image?defid=19&ext=.Png


Höjd, mm 347
Djup, mm 177
Bredd, mm 342
Kanna, material High borosilicate
Indikator för vattenmängd Ja
Vattenbehållare Ja
Vattenbehållare kapacitet, l 1.1
Effekt, W 1600
EAN-kod 7332543697625
Färg Granitgrå
Invändig färg Granite Grey

Tekniska specifikationer

Electrolux EXPLORE 7 Coffee Automatic Drip

E7CM1-2GB


