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Kohv ühe puudutusega, täpselt nii nagu soovite
Nautige kuni 5000 tassitäit* kohvi, ilma et peaksite katlakivi

eemaldama

Täiuslik espresso värsketest ubadest tänu 100% keraamilistele kohviveskitele ja

hõlpsalt, intuitiivse ekraani abil valitavale kangusele, temperatuurile ja pikkusele.

Tänu klassikalisele piimavahustajale on kuum vahustatud piim täpselt selline nagu

soovite.

Valik kohvijooke teie maitse järgi

Nautige 3 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Reguleerige kogust, 5 aroomitugevuse ja 5 kohviveski seadistust

Kofeiinivabana sama nauditav tänu Powder Optioni funktsioonile

Seadistage oma isiklik kasutajaprofiil ja salvestage see

Teie värske kohvielamus

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Saate kohvitila mis tahes tassi jaoks seadistada

Täiusliku temperatuuriga kohv tänu meie termoplokile.

Nautige kergestivalmistatavat kohvi iga päev

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Mõeldud suuremate koguste valmistamiseks, kuid ei võta palju ruumi

Intuitiivne ekraan muudab masina juhtimise lihtsaks

Täielikult eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne
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Esiletõstetud tooted

AquaCleani filter

Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab,

ei pea te katlakivi eemaldama kuni 5000**

kohvitassi täitumisel ning saate nautida puhast

vett kauem.

Kasutajaprofiilid

Salvestage kohvijoogi valmistamise pikkus

olenevalt isiklikest eelistustest. Saate

espressot, kohvi ja kõiki teisi jooke juua

vastavalt oma eelistusele ning seda ühe

nupuvajutusega.

3 aromaatset kohvijooki

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi.

Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või

piimapõhine jook, täisautomaatse

espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti

suurepärase tulemuse!

Klassikaline piimavahustaja

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru,

mistõttu on <I>cappuccino</I> jaoks siidise

piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks?

Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka

lihtne puhastada.

Kohandage oma kohvi

See täisautomaatne masin pakub mitmeid

nauditavaid valikuid, mille abil kohandada

jooki vastavalt oma maitsele. Saate igat jooki

hõlpsasti isikupärastada ja salvestada mällu

valmistamise pikkuse, tugevuse ja

temperatuuri valikud. Avastage ja

eksperimenteerige julgesti ning mõelge välja

meelepärane jook!

Powder Optioni funktsioon

Vahel on tore nautida rikkalikku ja hõrgutavat

kohvi ilma kofeiinita. Tänu Powder Optioni

funktsioonile saate valmistada kofeiinivaba

kohvi alati, kui seda soovite.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast

keraamikast, mis on erakordselt tugev ja

vastupidav, et saaksite nautida värsket

aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu.

Seadistatav kohvitila

Meie espressomasinate reguleeritav tila sobib

igale tassile ja hoiab seega ära kohvi

pritsimise ja mahajahtumise tassi valamisel.

Tänu sellele serveeritakse teie espressot alati

õigel temperatuuril ning masin püsib puhas.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Kohandamine

Aroomi kanguse seaded: 5

Kohvi pikkus: Seadistatav

Kohviveski seadistused: 5

Pre Brew Aroma juhtimine: Ei

Temperatuurisätted: 3

Kasutajaprofiilid: 1

Üldine spetsifikatsioon

Piimasegu: Klassikaline piimavahustaja

Lihtne puhastamine ja hooldus: Sobib

AquaCleani filtriga kasutamiseks

Kasutajaliides: Põhikuva

Muud omadused

Automaatloputus ja juhitav katlakivi

eemaldamine

Pealüliti SISSE/VÄLJA lüliti

Lühikese kuumenemisajaga boiler

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Tehnilised andmed

Jäätmenõu maht: 15 valmistuskorda

Veenõu maht: 1,8 l

Sagedus: 50 Hz

Tassi maksimaalne kõrgus: 152 mm

Pinge: 230 V

Värv ja viimistlus: Must

Juhtme pikkus: 100 cm

Jäätmeanum: Juurdepääs eest

Veepaak: Juurdepääs ülevalt

Toote kaal: 7,2 kg

Toote mõõtmed: 215 x 330 x 429 mm

Kohvioasalve maht: 250 g

Erinevad

Joogid: Espresso, Kuum vesi, Kohv

Kohvipulbri valik

Topelttass

Piim, topelttass: Ei

* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud

juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud

kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.
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