TOMADO
Vandaag besteld morgen in huis

Omruilgarantie

Beoordeling op Bol.com 8,9/10

Gratis retourneren

TOMADO TGB0801S

10 / 10

Koffiezetapparaat - 6 kopjes
koffie - Grind & Brew
's Ochtends is niets zo lekker als de geur en smaak
van versgemalen koffie. De Tomado TGB0801S Grind
& Brew, met een inhoud van 0.75 liter, zorgt iedere
dag weer voor een heerlijk kopje koffie. De Grind &
Brew is zowel geschikt voor koffiebonen als gemalen
koffie. Je kunt kiezen uit 2 koffiesterktes. Plaats jouw
favoriete koffie in de molen, stel jouw wensen in en de
Grind & Brew doet de rest. Zodra hij klaar is, gaat de
warmhoudfunctie aan. Na 35 minuten schakelt deze
automatisch uit. De filter en filterhouder zijn
uitneembaar en afwasbaar voor de juiste reiniging na
gebruik.
- Geschikt voor koffiebonen en filterkoffie
- 0.75 liter inhoud, voor 6 kopjes koffie
- Aanpasbare sterkte

Productkenmerken Grind & Brew
Inhoud

›

0,75 liter

Uitneembare filterhouder ›

ja

Inhoud bonen reservoir

›

± 90 gram

Afwasbare koffiefilter

›

ja

Geïntegreerde koffiemolen

›

ja

Formaat koffiefilter

›

1x2

Instelbare maalgraag

›

ja, traploos

Display met 24 uurs klok

›

nee

Geschikt voor koffiebonen

›

ja

Display met timer

›

nee

Geschikt voor filterkoffie

›

ja

Druppelstop

›

ja

Aromaselectie

›

ja, 2 standen

Aantal kopjes

›

6

Materiaal kan

›

glas

Garantietermijn

›

2 jaar

Waterniveau indicator

›

ja, extern

Kleur

›

rvs/zwart

Afneembaar waterreservoir

›

ja

Afmetingen (hxbxd)

›

39,0 x 16,0 x 27,0 cm

Controlelampje

›

ja

Vermogen

›

680-820 Watt

Automatische uitschakeling

›

ja

Lengte aansluitsnoer

›

85 cm
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