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3 dzērieni
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Melna

AquaClean

 

EP3510/00

Kafija ar vienu pieskārienu, tieši jums vēlamajā

veidā
Baudiet līdz 5000 tasītēm* kafijas, neraizējoties par

atkaļķošanu

Pagatavojiet perfektu espresso no svaigām pupiņām, pateicoties 100%

keramiskajām dzirnaviņām, un viegli izvēlieties stiprumu, temperatūru un tilpumu

intuitīvajā displejā. Jūsu karstās piena putas tiek iegūtas ar vienu pieskārienu,

pateicoties klasiskam piena putotājam.

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm

Pagatavojiet 3 dzērienus ar pirksta pieskārienu

Gardas piena putas, pateicoties Classic piena putotājam

Regulējiet pagatavojamā dzēriena daudzumu; 5 aromāta stipruma un 5 dzirnaviņu

iestatījumi

Bezkofeīna kafijas baudīšana ar pulvera opciju

Iestatiet un saglabājiet savu individuālo lietotāja profilu

Svaigas kafijas baudījums

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Noregulējiet kafijas tekni atbilstoši tasītei

Kafija perfektā temperatūrā, pateicoties ātrās sildīšanas boileram

Katru dienu bez problēmām baudiet savu kafiju

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā izpildījumā

Vienkārša kafijas automāta lietošana, izmantojot intuitīvu displeju

Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam
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Izceltie produkti

AquaClean filtrs

Nomainot filtru pēc tam, kad ierīce to ir lūgusi

izdarīt, jums nevajadzēs atkaļķot iekārtu līdz

5000 tasīšu pagatavošanai* un varēsiet

izbaudīt skaidru un attīrītu ūdeni.

Lietotāju profili

Saglabājiet katra kafijas dzēriena daudzumu

atbilstoši savai gaumei. Ar vienu pieskārienu

pogai jūs varēsiet baudīt espresso, kafiju un

visus citus dzērienus tieši tā, kā jums garšo.

3 aromātiskas kafijas

Savos īpašajos brīžos iebaudiet iemīļotos

dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo

espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu -

jūsu Super-automatic kafijas automāts to

pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Classic piena putotājs

Classic piena putotājs ģenerē tvaiku, ļaujot

jums vienkārši pagatavot zīdainas piena putas

jūsu kapučīno. Bet tas vēl nav viss. Classic

piena putotājam ir tikai divas detaļas, kas

atvieglo putotāja tīrīšanu.

Pielāgojiet savu kafiju

Šis Fully-Automatic kafijas automāts piedāvā

plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas

pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši

mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma,

stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši

izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus

dzērienus!

Pulvera opcija

Dažreiz ir tik patīkami baudīt gardu, pilnvērtīgu

kafiju bez kofeīna. Pateicoties pulvera opcijai,

varat pagatavot bezkofeīna kafiju jebkurā brīdī.

100% keramiskas dzirnaviņas

Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši

izturīga un precīza 100% keramiska materiāla,

ļaujot jums iegūt svaigu, aromātisku kafiju

vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

Regulējama kafijas tekne

Mūsu espresso kafijas automātu regulējamā

tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš

kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi

jūsu espresso kafija vienmēr tiek pasniegta

pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt

izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu

daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides

aizsardzību vienā vai vairākās Philips

ekoloģiski galvenajās sfērās —

energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas

vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un

uzticamība ekspluatācijas laikā.
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Specifikācijas

Pielāgošana

Aromāta stipruma iestatījumi: 5

Kafijas daudzums: Regulējams

Dzirnaviņu iestatījumi: 5

Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: Nē

Temperatūras iestatījumi: 3

Lietotāju profili: 1

Vispārējas specifikācijas

Piena apstrādes risinājums: Classic piena

putotājs

Viegla tīrīšana un apkope: Saderība ar

AquaClean filtru

Lietotāja interfeiss: Pamata displejs

Citas funkcijas

Automātiska skalošana un atkaļķošanas

vadība

Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.)

Ātras sildīšanas boilers

Noņemams uzliešanas mezgls

Tehniskā specifikācija:

Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l

Frekvence: 50 Hz

Maks. tasītes augstums: 152 mm

Spriegums: 230 V

Krāsa un apdare: Melna

Vada garums: >100 cm

Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses

Ūdens tvertne: Piekļuve no augšas

Produkta svars: 7,2 kg

Produkta izmēri: 215 x 330 x 429 mm

Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g

Daudzveidība

Dzērieni: Espresso, Karsts ūdens, Kafija

Kafijas pulvera opcija

Dubultā tasīte

Piens, dubultā tasīte: Nē

* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā.

Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas

dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.
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