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EP4050/10

En härlig espresso med smak av vanligt

bryggkaffe

Njut av 5 000 koppar* kaffe utan avkalkning

Är du sugen på en kopp svart morgonkaffe eller kanske på en stark espresso? Med

det unika CoffeeSwitch-reglaget kan du välja om du vill ha espresso eller vanligt

kaffe om du föredrar filterkaffe. Oavsett vilket alternativ du väljer får du ett kaffe

bryggt på färska bönor, bara genom en snabb ändring av handtaget på maskinens

framsida.

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

Njut enkelt av åtta olika drycker

Justera volymen, fem aromstyrkor och fem kvarninställningar

Cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning med mjölkkannan

En färsk kaffeupplevelse

20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn

Justera kaffepipen så att den passar alla koppar

Lent mjölkskum från mjölkskummaren

Smaken av filterkaffe gjort på färska bönor med CoffeeSwitch

Njut av kaffe varje dag utan trassel

Designad för att ha maximal kapacitet i ett kompakt format

Hantera din maskin enkelt via den intuitiva skärmen

Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen

Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean

Med automatisk sköljning och guidad avkalkning kan du njuta av en fantastisk kopp

kaffe



Helautomatiska espressomaskiner EP4050/10

Funktioner

AquaClean-filter

Genom att byta filtret när maskinen uppmanar

dig att göra det behöver du inte avkalka på upp

till 5 000** koppar, samtidigt som du får klart

och rent vatten varje gång.

Åtta drycker

Njut av ett brett urval av drycker för alla

ögonblick. Oavsett om du längtar efter en

espresso, en kopp kaffe eller ett mjölkbaserat

recept, ger dig din automatiska maskin en

perfekt smakupplevelse på nolltid utan krångel!

Brygg kaffet som du vill ha det

Den här helautomatiska maskinen ger dig en

uppsjö av härliga alternativ så att du kan

anpassa drycken till din smak. Du kan enkelt

anpassa och memorera styrka, längd,

temperatur och temperatur för varje dryck. Det

är fritt fram att utforska, experimentera och hitta

på vilken dryck som helst.

Integrerad mjölkkanna

Njut av superkrämig cappuccino och latte

macchiato med perfekt temperatur på enklast

möjliga sätt. Häll mjölken i kannan, sätt in

kannan i maskinen och välj önskad dryck.

Oavsett om det är en cappuccino eller

skummad mjölk kommer din dryck att serveras

inom några sekunder, med ett stänkfritt flöde

och perfekt temperatur.

Snabb mjölkrengöring

Den unika snabba rengöringen av kannan med

enbart en knapptryckning gör att du noggrant

kan skölja igenom systemet när det passar dig

efter varje användning

CoffeeSwitch

Äntligen smaken av filterkaffe från en

helautomatisk espressomaskin! Njut av

morgonkaffe eller en stark espresso genom att

bara dra i spaken. Med CoffeeSwitch kan du

välja ett perfekt kaffe för alla tillfällen och

sinnesstämningar med nymalda bönor.

Kvarnar i 100 % keramik

Våra kvarnar i 100 % äkta keramik: extremt

hårda och exakta, så att du kan njuta av färskt

aromatiskt kaffe, i minst 20 000 koppar.

Justerbar kaffepip

Den justerbara pipen på våra

espressomaskiner passar för alla koppar och

förhindrar således att kaffet skvätter eller

svalnar medan du häller i koppen. På det viset

har din espresso alltid den rätta temperaturen

samtidigt som kaffemaskinen hålls ren.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.



Helautomatiska espressomaskiner EP4050/10

Specifikationer

Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel

med AquaClean-filter

Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna

Användargränssnitt: Grundläggande

teckenfönster

Tekniska specifikationer

Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L

Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner

Frekvens: 50 Hz

Max. höjd för mugg: 152 mm

Spänning: 230 V

Färg och behandling: Silverfärg

Sladdlängd: >100 cm

Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan

Vattentank: Åtkomst från ovansidan

Produktens vikt: 7,2 kg

Produktstorlek: 215 x 330 x 429 mm

Kaffebönkapacitet: 250 g

Kapacitet, vattentank: 1,8 L

Anpassning

Inställningar för aromstyrka: 5

Inställningar för kvarnen: 5

Aromakontroll innan brygd: Nej

Användarprofiler: 1

Temperaturinställningar: 3

Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

Variation

Drycker: Espresso,, Espresso lungo, Varmt

vatten, Cappuccino, Mjölkskum, Latte

macchiato, Café au lait

Kaffepulveralternativ

Dubbel kopp

Dubbel kopp med mjölk: Nej

Kaffeknapp

Övriga funktioner

Automatisk sköljning och guidad avkalkning

Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen

Snabb bryggare

Löstagbar bryggrupp

* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det

faktiska antalet koppar beror på valda kaffevarianter,

sköljning och rengöringsmönster.
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