
 

Sistem de spumare
a laptelui

Milk Twister

 
Înveliş neaderent

Capacitate 120 ml de lapte

Suficient pentru 2 cappuccino

Prepară spumă rece şi caldă

 

CA6500/63

Spumă surprinzător de catifelată
Ceaşca ta de cafea tocmai a devenit mai interesantă

Sistemul de spumare a laptelui de la Philips oferă libertatea de a savura acasă o

varietate de reţete de cafea rece şi caldă. Graţie telului său inovator de spumare, îţi

poţi spori alegerile de băuturi cu cafea şi lapte delicioase cu o spumă de lapte

uimitor de cremoasă.

Uşor de curăţat

Componente uşor de utilizat, lavabile în maşina de spălat vase

Înveliş neaderent pentru curăţare uşoară

Pentru reţete reci şi fierbinţi

Spumare a laptelui rece şi fierbinte pentru o mulţime de reţete de cafea

Spumă de lapte suficientă pentru 2 ceşti

Multifuncţional: o varietate de băuturi cu cafea şi lapte

Uşor de utilizat

O singură atingere pentru operare uşoară

Bază 360° fără fir pentru ridicare şi amplasare uşoare



Sistem de spumare a laptelui CA6500/63

Repere Specificaţii

Multifuncţional

Nu numai pentru o varietate de reţete

delicioase de cafea rece şi fierbinte, precum

cappuccino şi latte, ci şi pentru băuturi

savuroase cu lapte, precum ceaiul cu lapte.

Pentru reţete reci şi fierbinţi

Sistemul de spumare a laptelui oferă libertatea

de a crea şi savura o varietate de reţete de

cafea caldă şi rece acasă, cum ar fi latte

macchiato, cappuccino sau cafea cu gheaţă

perfectă.

Înveliş neaderent

Curăţarea sistemului de spumare a laptelui de

la Philips necesită doar clătire şi ştergere cu un

prosop, graţie învelişului neaderent.

Componente lavabile în maşină

Capacul şi telul sistemului de spumare a

laptelui de la Philips sunt lavabile în maşina

de spălat vase, pentru curăţare simplă.

Spumă de lapte pentru 2 ceşti

Cu o capacitate de 120 ml, spuma de lapte

pregătită cu ajutorul sistemului de spumare a

laptelui de la Philips va fi suficientă pentru 2

ceşti.

Bază 360° fără fir

Sistemul de spumare a laptelui poate fi ridicat

de pe bază pentru a turna cu uşurinţă spuma

de lapte. Repoziţionarea sistemului de

spumare a laptelui este la fel de uşoară,

datorită conectorului cu design rotunjit.

 

Design

Culoare: Negru

Finisaj

Material corp principal: Plastic

Ţara de origine

Fabricat în: China

Specificaţii generale

Utilizare uşoară şi confort: Oprire automată

de siguranţă

Service

Garanţie internaţională 2 ani

Sustenabilitate

Consum de energie la fierbere: 420 - 500 W

Specificaţii tehnice

Lungime cablu: 0,75 m

Frecvenţă: 50 Hz

Durată de spumare: 130 secundă

Tensiune: 220-240 V

Capacitate: 120 ml

Greutate şi dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 151 x 151

x 217 mm

Dimensiunile produsului (l x A x H): 130 x 130

x 200 mm

Greutate produs: 0,6 kg

 

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără

preaviz. Mărcile comerciale sunt

proprietatea Koninklijke Philips N.V.

sau a deţinătorilor lor legali.

Data apariţiei 2020‑11‑06

Versiune: 6.0.1

EAN: 08 71010 38533 81

www.philips.com

http://www.philips.com/

