
 

Napěňovač mléka

Milk Twister

 
Nepřilnavý povrch

Kapacita 120 ml mléka

Dostatek mléčné pěny na
2 cappuccina

Příprava teplé a studené pěny

 

CA6500/63

Úžasně sametová pěna
Váš šálek kávy se právě stal ještě zajímavějším

Napěňovač mléka Philips poskytuje volnost při výběru teplých i studených

kávových nápojů, které si můžete připravit doma. Díky inovativnímu šlehači si

můžete vychutnat lahodnou kávu i mléčné kávové nápoje s úžasně sametovou

a jemnou mléčnou pěnou.

Snadné čištění

Snadné použití, jednotlivé části lze mýt v myčce

Nepřilnavý povrch pro snadné čištění

Pro recepty na horké i studené nápoje

Teplá i studená mléčná pěna pro různé způsoby přípravy kávy

Dost mléčné pěny na 2 šálky

Multifunkční zařízení: široký výběr kávy a mléčných nápojů

Snadné použití

Snadné ovládání jedním dotykem

Bezdrátová základna otočná o 360° pro snadné zvedání a pokládání



Napěňovač mléka CA6500/63

Přednosti Specifikace

Multifunkční

Hodí se nejen k přípravě lahodných teplých

i studených kávových nápojů, jako je

cappuccino a latte, ale také pro vynikající

mléčné nápoje, například čaj s mlékem.

Pro recepty na horké i studené nápoje

Napěňovač mléka přináší svobodu tvorby a

umožní vám vychutnat si doma různé teplé

i studené kávové nápoje, jako je latte

macchiato, cappuccino nebo báječná ledová

káva.

Nepřilnavý povrch

Díky nepřilnavému povrchu stačí napěňovač

Philips opláchnout vodou a poté utřít.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Šlehač a víko napěňovače mléka Philips lze

mýt v myčce a snadno je tak vyčistit.

Mléčná pěna na 2 šálky

Mléčná pěna připravená v napěňovači mléka

Philips bude díky jeho kapacitě 120 ml

v dostatečném množství na přípravu 2 šálků.

Bezdrátová základna otočná o 360°

Napěňovač mléka lze zvednout ze základny,

aby bylo nalévání mléčné pěny jednodušší.

Díky kruhovému konektoru je umístění

napěňovače zpět stejně snadné.

 

Design

Barva: Černá

Povrchová úprava

Materiál hlavního tělesa: Plast

Země původu

Vyrobeno v: Čína

Obecné specifikace

Snadné použití a pohodlí: Automatické

vypnutí

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

420 – 500 W

Technické údaje

Délka kabelu: 0,75 m

Frekvence: 50 Hz

Doba napěňování: 130 s

Napětí: 220–240 V

Kapacita: 120 ml

Hmotnost a rozměry

Rozměry balení (ŠxHxV: 151 x 151 x 217 mm

Rozměry výrobku (Š x H x V):

130 x 130 x 200 mm

Hmotnost produktu: 0,6 kg
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