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Máquina de café

• Com jarro de vidro
• Preto e metalizado

HD7435/20
Café simplesmente delicioso

Com AromaSwirl para a melhor experiência de sabor
Saboreie um bom café numa máquina de café fiável com um design inteligente e 
compacto para um armazenamento fácil

Sabor e aroma fantásticos
• AromaSwirl para uma óptima distribuição do aroma

Fácil de experimentar
• Sistema anti-pingos para interromper a preparação do café sempre que desejar
• Peças laváveis na máquina para limpeza fácil
• Desligar automático após 30 min.
• Botão LED de ligar/desligar



 AromaSwirl

O AromaSwirl circula o café para uma distribuição 
ideal do aroma por todo o jarro

Sistema anti-pingos
Sistema anti-pingos para interromper a preparação 
do café sempre que desejar servir uma chávena de 
café

Peças laváveis à máquina

Todas as peças desta máquina de café Philips são 
laváveis na máquina de lavar loiça para uma limpeza 
fácil e cómoda.

Desligar automático (30 min.)

Esqueceu-se de desligar a máquina de café? Não se 
preocupe! Depois de decorridos 30 min. após a 
preparação do café, a máquina de café desligar-se-á 
automaticamente para poupar energia.
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País de origem
• Fabricada na: China

O melhor em sabor e aroma
• Aromaswirl

Um bom café de filtro preparado com 
facilidade
• Depósito de água amovível
• Interruptor de ligação iluminado
• Indicação do nível da água
• Suporte do filtro amovível
• Peças laváveis na máquina de lavar a loiça
• Sistema anti-pingos

Especificações técnicas
• Comprimento do cabo: 85 cm
• Alimentação: 700 W

• Voltagem: 220 - 240 V
• Frequência: 50/60 Hz
• Tempo de preparação: 10 minuto(s)
• Tipo de jarro de café: Jarro de aroma em vidro

Peso e dimensões
• Capacidade do depósito da água: 1 l
• Dimensões da embalagem (CxPxA): 

218*198*290 mm
• Peso do produto: 1,11 kg
• Dimensões do produto (C x P x A): 

210*172*270 mm
• Peso da embalagem: 1,58 kg

Design
• Cor: Preto
• Material do corpo: Plástico e aço inoxidável
•
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