Philips 3100 series
Espressoare complet
automate

Espresso şi cappuccino printr-o atingere, exact aşa cum îţi place
6 băuturi
Carafă pentru lapte integrată
Argintiu
AquaClean

Savurează până la 5000 de ceşti* de cafea fără detartrare
Obţine espresso şi cappuccino perfecte din boabe proaspete datorită râşniţelor 100%
ceramice şi alege concentraţia, temperatura şi lungimea cafelei cu ajutorul afişajului intuitiv.
Băutura ta fierbinte se poate obţine printr-o atingere datorită vasului pentru lapte integrat.
O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău
• Savurează 6 băuturi ușor de obţinut, inclusiv cappuccino
• Ajustează volumul cu 5 setări pentru intensitatea aromei și 5 setări de măcinare
• Cafea fără cofeină, cu aceeași aromă inconfundabilă, cu opţiunea Powder
• Cappuccino și latte macchiato la o singură atingere de buton cu carafa pentru lapte
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Experienţa cafelei tale proaspete
• 20.000 de cești din cea mai bună cafea cu râșniţe ceramice durabile
• Reglează duza pentru cafea pentru a se potrivi oricărei cești
• Spumă fină de lapte de la sistemul de spumare al carafei
Savurează cafeaua în fiecare zi, fără griji
• Până la 5000 de cești* fără detartrare graţie AquaClean
• Conceput să maximizeze capacităţile, ocupând puţin spaţiu
• Poţi opera cu ușurinţă espressorul folosind afișajul intuitiv
• Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată și detartrarea ghidată
• Îndepărtează reziduurile de lapte după fiecare utilizare cu funcţia de curăţare a depunerilor de
lapte
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Espressoare complet automate

6 băuturi Carafă pentru lapte integrată, Argintiu, AquaClean

Repere
Filtru AquaClean

espressorul automat oferă un preparat perfect,
fără complicaţii și fără întârziere!

energie pe care ţi-l oferă cofeina. Acum,
mulţumită opţiunii Powder, poţi prepara cafea
fără cofeină oricând dorești.

Personalizează-ţi cafeaua
Râșniţe de cafea 100% ceramice

Inovaţia noastră brevetată, filtrul de apă
AquaClean, garantează că vei profita la
maximum de espressorul tău complet automat.
Prin schimbarea filtrului la solicitarea
aparatului, nu va trebui să-ţi detartrezi aparatul
timp de până la 5.000 de cești, beneficiind de
apă curată și purificată. Un beneficiu în plus
este că alarma de notificare pentru detartrare
se dezactivează automat după instalarea
filtrului AquaClean în espressor.

Acest espressor complet automat oferă multe
opţiuni pline de savoare pentru a-ţi personaliza
cafeaua după propriul gust. Poţi personaliza și
memora cu ușurinţă concentraţia, intensitatea
și temperatura pentru fiecare băutură.
Explorează și încearcă oricâte băuturi
delicioase dorești, după bunul plac.

6 băuturi

Opţiunea Powder

Savurează o varietate mare de băuturi adecvate
oricărei ocazii. Indiferent dacă tânjești după un
espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de lapte,

Uneori este plăcut să poţi bea cafeaua pe care
ţi-o dorești, cu aceeași aromă bogată și același
gust inconfundabil, dar fără surplusul de

Râșniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem
de dure și de precise, astfel încât să poţi savura
cafea aromată proaspătă pentru cel puţin
20.000 de cești.
Duză ajustabilă pentru cafea

Duza pentru cafea reglabilă de pe espressorul
nostru va potrivi fiecare ceașcă și va preveni
astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul
turnării în ceașcă. În acest mod, espresso-ul tău
este servit întotdeauna la temperatura corectă,
menţinând în același timp un aparat curat.
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Specificaţii
Design

Personalizare

• Culoare: Argintiu

Specificaţii generale

• Curăţare și întreţinere ușoare: Compatibil cu filtrul
AquaClean
• Soluţie pentru lapte: Carafă pentru lapte integrată
• Interfaţă cu utilizatorul: Afișaj de bază

Specificaţii tehnice
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•
•
•
•

Capacitate carafă pentru lapte: 0,5 l
Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii
Frecvenţă: 50 Hz
Înălţime max. ceașcă: 152 mm
Tensiune: 230 V
Culoare și finisaj: Negru
Lungime cablu: > 100 cm
Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal
Rezervor de apă: Acces din partea de sus
Greutate produs: 7,2 kg
Dimensiuni produs: 215 x 330 x 429 mm
Capacitate boabe de cafea: 250 g
Capacitate rezervor de apă: 1,8 l
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Setări pentru intensitatea aromei: 5
Setări de măcinare: 5
Control al aromei înainte de preparare: Nu
Profiluri de utilizator: 1
Setări de temperatură: 3
Concentraţia cafelei și a laptelui: Reglabil

Varietăţi

• Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cappuccino,
Cafea, Spumă de lapte, Latte Macchiato
• Opţiune de cafea măcinată
• Două cești
• Lapte pentru două cești: Nu

Alte caracteristici
•
•
•
•

Clătire automată și detartrare ghidată
Buton de pornire/oprire comutator principal
Boiler cu încălzire rapidă
Unitate de preparare detașabilă

•
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* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, așa cum se indică pe aparat.
Numărul real de cești depinde de varietăţile de cafea alese și de
metodele de clătire și curăţare.

