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5 dzērieni

Classic piena putotājs

Melna

TFT displejs

 
EP4321/50

5 gardi kafijas dzērieni no svaigām pupiņām – vieglāk nekā agrāk

Pateicoties intuitīvajam displejam

Izbaudiet patīkamu garšu un aromātu, dzerot kafiju, kas gatavota no svaigām pupiņām ideālā temperatūrā,

pateicoties mūsu AromaExtract sistēmai. Jaunais klasiskais piena putotājs ļauj vienkārši pagatavot vienmērīgas

konsistences kapučīno vai karstu, putotu pienu.

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm

Baudiet 5 dzērienus, kas ir vien rokas stiepiena attālumā

Gardas piena putas vai karsts piens ar jauno tvaika cauruli

Ērta kafijas izvēle ar intuitīvu displeju

Noregulējiet aromāta stiprumu un tilpumu, izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmu

Izcils dzēriens katru reizi, pateicoties 2 lietotāju profiliem

Augstas kvalitātes kafija no svaigām pupiņām

Ideāla temperatūra, aromāts un krēmīga tekstūra katrā tasītē*

Viegli pielāgot jūsu vēlmēm, izmantojot 12 pakāpju dzirnaviņas

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Saglabājiet kafijas pupiņas svaigas ilgāk, pateicoties Aroma Seal sistēmai

Vienkārša lietošana un tīrīšana ērtākai ikdienai

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam

Detaļas var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā jūsu ērtībām
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Izceltie produkti

5 gardi kafijas dzērieni

Kafijas dzēriens ikvienam mirklim. No stipra

espreso līdz baudāmam kapučīno – jūsu

pilnībā automātiskais espreso automāts sniedz

izcilu rezultātu ātri un bez aizķeršanās!

Classic piena putotājs

Klasiskais piena putotājs atvieglo siltu, zīdainu

piena putu pagatavošanu nākamajam

kapučīno vai putojoša, karsta piena

pagatavošanu nākamajam caffé latte.

Intuitīvs displejs

Pateicoties mūsu vienkārši lietojamajam

displejam, nākamais gardais kafijas dzēriens ir

vien rokas stiepiena attālumā. Veicot vien

dažas darbības, varat pielāgot svaigo pupiņu

garšu un remdēt slāpes ar gardo dzērienu.

Kafijas pielāgošanas sistēma

Personalizējiet jebkuru kafijas dzērienu,

izmantojot kafijas pielāgošanas sistēmas viegli

regulējamos stipruma un kafijas daudzuma

iestatījumus.

Lietotāju profili

Baudiet savu iecienīto dzērienu vienmēr vienā

veidā, izmantojot divus lietotāju profilus, kas

saglabā jūsu pielāgotās receptes. Izmantojot

papildu viesu profilu, arī ciemiņi var baudīt

tieši tādu kafijas dzērienu, kā vēlas, nemainot

jūsu iestatījumus.

Perfekta temperatūra un aromāts

Aromāta sistēma inteliģenti panāk optimālu

līdzsvaru starp gatavošanas temperatūru un

aromātu, saglabājot ūdens temperatūru starp

90 un 98 °C, un tajā pašā laikā regulējot

ūdens plūsmu, lai jūs varētu baudīt gardus

kafijas dzērienus.

12 pakāpēs pielāgojamas dzirnaviņas

Mūsu izturīgajām keramikas dzirnaviņām ir

12 pielāgojumu pakāpes, kas no pupiņām ļauj

iegūt sākot no ļoti smalka līdz raupjam

malumam.

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.

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.

Saglabā pupiņu aromātu

Jaunā Aroma Seal sistēma aizsargā iecienītās

kafijas pupiņas un nodrošina to oriģinālā

aromāta saglabāšanu ilgtermiņā, vienlaikus

samazinot kafijas dzirnaviņu radīto troksni.



Automātiskie espresso aparāti EP4321/50

Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Izstrādāts: Itālijā

Ražots: Rumānija

Vispārējas specifikācijas

Viegla tīrīšana un apkope: Saderība ar

AquaClean filtru

Displeja tips: TFT

Regulējams snīpja augstums: 85–145 mm

Piena apstrādes risinājums: Classic piena

putotājs

Detaļas var mazgāt trauku mazg. mašīnā:

Classic piena putotājs, Pilienu tekni

Tehniskā specifikācija

Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 12 tases

Frekvence: 50 Hz

Spriegums: 230 V

Krāsa(s): Melna

Apdare: Spīdīgi melna

Vada garums: 100 cm

Filtru saderība: AquaClean

Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses

Ūdens tvertne: Piekļuve no priekšpuses

Produkta svars: 8 kg

Produkta izmēri: 246 x 372 x 433 mm

Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 275 g

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l

Sūkņa spiediens: 15 bar

Pielāgošana

Aromāta stipruma iestatījumi: 5

Kafijas daudzums: Regulējams

Dzirnaviņu iestatījumi: 12

Pirmsuzliešanas aromāta kontrole

Lietotāju profili: 2, Viesis

Temperatūras iestatījumi: 3

Daudzveidība

Dzērieni: Espresso, Kafija, Americano, Caffé

crema, Ristretto, Piena putas, Karsts ūdens

Kafijas pulvera opcija

Dubultā tasīte

Piens, dubultā tasīte: Nē

Citas funkcijas

Noņemams uzliešanas mezgls

Aromāta aizturēšanas blīvslēgs

Vadīta atkaļķošana

AquaClean

Piederumi

Iekļauts: Mērkarote, Ūdens cietības pārbaudes

loksne, AquaClean filtrs, Smērvielas tūbiņa

Serviss

2 gadu garantija

Noturība

ECO iestatījums

Energoefektīva gatavošana: 1500 W

Pārstrādājams iepakojuma materiāls: > 95 %

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S4300: PHI 4300 CMF

* pamatojoties uz 70–82 °C temperatūru.

* 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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