
 

Napěňovač mléka

 
Nepřilnavý povrch

Na 120 ml mléka

Dostatečné množství na dvě
cappuccina

Příprava teplé a studené pěny

 

CA6502/65

Dokonalá mléčná pěna pro vaši kávu
Prvky vhodné pro mytí v myčce nádobí zjednodušují použití

Napěňovač mléka Philips vytvoří tu nejlepší mléčnou pěnu, jakou si můžete přát –

studenou i horkou. Je to dokonalý společník všech vašich kávových receptů. Plně

automatický napěňovač mléka se velmi snadno používá a čistí!

Snadné použití

Základna otočná o 360 °

Snadné ovládání jedním dotykem

Snadné čištění

Šlehač a víko s možností mytí v myčce

Nepřilnavý povrch pro snadné čištění

Pro recepty na horké i studené nápoje

Teplá i studená mléčná pěna pro různé způsoby přípravy kávy

Dokonalá mléčná pěna

Dostatek mléčné pěny na 2 cappuccina

Mechanický šlehač pro nepřekonatelnou jemnost pěny



Napěňovač mléka CA6502/65

Přednosti

Mléčná pěna na 2 cappuccina

Mléčná pěna připravená v napěňovači mléka

Philips bude díky jeho kapacitě 120 ml

v dostatečném množství na přípravu dvou

cappucin.

Jednotlivé části lze mýt v myčce

Šlehač a víko napěňovače mléka Philips lze

mýt v myčce a snadno je tak vyčistit.

Pro recepty na horké i studené nápoje

Napěňovač mléka přináší svobodu tvorby a

umožní vám vychutnat si doma různé teplé i

studené kávy, jako je latte macchiato,

cappuccino nebo báječná ledová káva.

Mechanické šlehání

Při nastavení na ideální teplotu a rychlost

vytváří napěňovač mléka Philips a jeho

moderní šlehač jedinečně pevnou a jemnou

pěnu.

Nepřilnavý povrch

Čištění napěňovače mléka Philips vyžaduje

díky nepřilnavému povrchu a hladké ploše

uvnitř pouhé opláchnutí a otření utěrkou.

Voděodolný kryt umožňuje snadné mytí

napěňovače.

Základna otočná o 360 °

Bezdrátová základna napěňovače mléka

Philips umožňuje otáčení o 360° pro snadné

zvedání a pokládání.

Snadné ovládání jedním dotykem

Napěňovač mléka Philips nabízí

jednodotykové tlačítko pro snadnou obsluhu.

 



Napěňovač mléka CA6502/65

Specifikace

Design

Barva: Černá

Povrchová úprava

Materiál hlavního těla: Nerezová ocel a plast

Země původu

Vyrobeno v: Číně

Servis

2letá celosvětová záruka: Ano

Technické údaje

Délka kabelu: 0,75 m

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 220–240 V

Kapacita karafy na mléko: 120 L

Doba napěňování: 130 s

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 výrobku: 0,76 kg
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