
 

 

Philips Eco Conscious 
Edition
Kaffebryggare i 5000-
serien

• 100 % biobaserad plast**
• 1,2 l/kapacitet som tio stora 

muggar
• Automatisk avstängning
• Silkesvit matt finish
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ut av kaffets härliga smak och arom varje morgon, med elegant och perfekt resultat. 
llbart utformad med 100 % bio-baserad plast** och energieffektiva funktioner som ett 
t steg mot en grönare framtid.

Gjord för att imponera
• Modern och minimalistisk stil
• Ren och enkel design

Gjord för att bidra
• Hållbar design som spelar sin roll för en grönare framtid
• Utformad med säkerhet och hållbarhet i åtanke

Gjord för att prestera
• Aroma Twister ger fantastisk smak och rik arom
• Upp till 15 koppar kaffe
• Droppstoppfunktion för att förhindra kaffespill
• Snabb bryggningstid och automatisk avstängning
• Tydlig vattennivåindikator



 Njut av fantastisk smak och arom

Det smarta munstycket inne i kannan 
cirkulerar det inkommande kaffet jämnt i 
kannan, för en optimal och konsekvent arom, 
från första till sista koppen.

Stor kapacitet på 1,2 l

Den här kaffebryggaren kan brygga från 2 
koppar upp till 10 stora eller 15 små koppar 
kaffe, med en maximal kapacitet på 1,2 liter. 
Även med sin stora kapacitet tar den kompakta 
designen upp minimalt med utrymme på din 
köksbänk.

Droppstopp

Droppstoppsfunktionen gör att du kan hälla 
upp en kopp kaffe innan bryggningen är klar 
utan att du spiller ut kaffe.

Energieffektiv

Automatisk avstängningsfunktion som stänger 
av apparaten efter 30 minuter för att spara 
energi och ge extra säkerhet. En full kanna 
bryggs på 10 minuter för att spara energi 
ytterligare.

Extern vattennivåindikator

Med den lättavlästa vattennivåindikatorn kan 
du fylla vattentanken till önskad nivå, så att du 
bara brygger den mängd kaffe du behöver och 
inte slösar energi.

Återvinningsbar och hållbar

Hållbart utformad med 100 % biobaserad 
plast** för att minska koldioxidavtrycket med 
24 %*. Detta banbrytande material kommer ha 
en stor inverkan på ditt kök samtidigt som det 
ger ett mer positivt resultat för miljön.

Säker och hållbar

100 % biobaserad plast** är tillverkad av 
biologiska och förnybara resurser, som 
solrosolja. Använd olja som blir över från 
matlagning samlas in och återvinns genom en 
miljövänlig process för att göra den lämplig för 
kontakt med mat.

Modern och minimalistisk

Hållbarhet har aldrig varit så snyggt, med 
silkesvit matt finish som ser sensationell ut i 
ditt kök.

Ren och enkel

Naturinspirerad design med lugna färger och 
naturmaterial. Löstagbart lock och glaskanna 
medföljer – båda utformade för enkel 
användning och rengöring.
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Funktioner
Kaffebryggare i 5000-serien
100 % biobaserad plast** 1,2 l/kapacitet som tio stora muggar, Automatisk avstängning, Silkesvit matt finish
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Tekniska specifikationer
• Effekt: 1 000 W
• Sladdlängd: 0,8 m

Ursprungsland
• Tillverkad i: Kina

Allmänna specifikationer
• Produktfunktioner: Njut av fantastisk smak och 

arom, Apparat med stor kapacitet, Med 
droppstopp, Automatisk avstängningsfunktion, 
Extern vattennivåindikator, Hållbar design, Säker 
och hållbar, Modern och minimalistisk, Ren och 
enkel

Vikt och mått
• Produktens mått (L x B x H): 340 x 170 x 350 mm 
• Produktens vikt: 2,050 kg

Vikt och mått
• Vikt inkl. förpackning: 3,060 kg

Service
• 2 års världsomfattande garanti

Hållbarhet
• Förpackning: >90 % återvunnet material
• Användarhandbok: 100 % återvunnet papper

Design och efterbehandling
• Material i huvudenhet: 100 % biobaserad plast
• Färg: Silkesvit matt
•
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Specifikationer
Kaffebryggare i 5000-serien
100 % biobaserad plast** 1,2 l/kapacitet som tio stora muggar, Automatisk avstängning, Silkesvit matt finish

* Beräkning baserad på produktion av samma apparat med hjälp av 
bioplast jämfört med 100 % nytillverkad plast (eller nytillverkad 
polypropen)

* *PP-plast från certifierade biobaserade källor, på massbalansbasis.
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