
 

Приставка за

разпенване на мляко

Milk Twister

  Незалепващо покритие

Побира 120 мл мляко

Достатъчно за 2 порции капучино

Приготвя гореща и студена пяна

 

CA6500/63

Невероятна копринена пяна
Вашата чаша кафе е още по-интересна

Приставката за разпенване на мляко на Philips предоставя свободата да се насладите на

различни горещи и студени рецепти с кафе у дома. Благодарение на иновативната бъркалка

можете да обогатите вкусното кафе и млечните напитки с невероятна коприненогладка

пяна от мляко.

Лесно почистване

Лесни за използване части, безопасни за почистване в съдомиялна

Незалепващо покритие за лесно почистване

За горещи и студени рецепти

Горещо и студено разпенване на млякото за разнообразни рецепти с кафе

Достатъчно млечна пяна за 2 чаши

Многофункционална: разнообразие от напитки с кафе и мляко

Лесна употреба

Едно докосване за лесно управление

Безжична основа, въртяща се на 360°, за лесно вдигане и поставяне



Приставка за разпенване на мляко CA6500/63

Акценти Спецификации

Многофункционална

Не само за разнообразни вкусни горещи и студени

напитки с кафе като капучино и лате, но също така и

за вкусни млечни напитки като чай с мляко.

За горещи и студени рецепти

Уредът за разпенване на млякото осигурява

свободата да създавате и да се наслаждавате на

разнообразие от горещи и студени рецепти с кафе у

дома, като лате макиато, капучино или идеалното

ледено кафе.

Незалепващо покритие

Почистването на приставката Philips milk twister

изисква само изплакване и избърсване с кърпа

благодарение на незалепващата повърхност.

Подходящи за съдомиялна машина части

Бъркалката и капакът на приставката за разпенване на

мляко Philips са подходящи за съдомиялна машина и

лесни за почистване.

Млечна пяна за 2 чаши

С капацитет от 120 мл млечната пяна, приготвена с

Philips Milk Twister, ще е достатъчна за приготвяне на

2 чаши.

Безжична основа, въртяща се на 360 градуса

Приставката за разпенване на мляко може лесно да

си повдигне от основата за лесно наливане на

разпененото мляко. Обратното поставяне на

приставката за разпенване на мляко е също толкова

лесно заради кръглия конектор.

 

Дизайн

Цвят: Черно

Дизайн

Материал на основното тяло: Пластмаса

Страна на произход

Произведено в: Китай

Общи спецификации

Лесна употреба и комфорт: Автоматично

изключване

Сервиз

2 години международна гаранция

Устойчивост

Потребление на енергия при приготвяне: 420 –

500 W

Технически данни

Дължина на кабела: 0,75 м

Честота: 50 Hz

Време за разпенване: 130 сек

Напрежение: 220 – 240 V

Вместимост: 120 мл

Тегло и размери

Размери на опаковката (ШxДxВ): 151 x 151 x

217 мм

Размери на продукта (ШxДxВ): 130 x 130 x 200 мм

Тегло на продукта: 0,6 кг
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