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8 lahodných káv z čerstvých zrn snadněji než kdy

dříve
LatteGo, dosud nejrychlejší způsob čištění systému na mléko*

Jediným stisknutím tlačítka snadno připravíte řadu lahodných nápojů, například

espresso, kávu, cappuccino a latte macchiato. Napěnovač mléka LatteGo přidá

mléčným nápojům sametově hebkou pěnu, snadno se nastavuje a lze jej vyčistit

za pouhých 15 sekund*

Široká škála káv podle vaší chuti

Vychutnejte si 8 druhů kávy včetně latte macchiata, které si připravíte během chvilky

Bohatá vrstva napěněného mléka díky vysokorychlostnímu systému LatteGo

Snadný výběr kávy pomocí intuitivního displeje

Upravte si sílu aroma a množství kávy pomocí funkci coffee customizer

Vždy dokonalý šálek díky 2 uživatelským profilům

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

Dokonalá teplota, aroma a mléčná pěna v každém šálku*

Mlýnek lze snadno nastavit ve 12 stupních a přizpůsobit si jej podle své chuti

20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

Systém LatteGo lze čistit výjimečně snadno: jsou to jen dva díly bez trubiček

Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean

Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce

Jednotlivé části lze mýt v myčce – praktické a pohodlné
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Přednosti

8 lahodných káv

Různé chvíle si žádají různé kávy. Váš plně

automatický kávovar během okamžiku bez

problémů připraví dokonalý šálek kávy, od

silného espressa až po lahodné cappuccino.

Mléčný systém LatteGo

Dotáhněte svou kávu k dokonalosti vrstvou

hedvábně jemné mléčné pěny. Systém LatteGo

míchá mléko a vzduch vysokou rychlostí

v kulaté napěňovací komoře a poté bez

rozstřiku přidá krémovou vrstvu mléčné pěny

v té správné teplotě.

Intuitivní displej

Díky našemu snadno použitelnému displeji

nestojí takřka nic mezi vámi a dalším

lahodným šálkem kávy. V několika krocích si

můžete přizpůsobit chuť čerstvých kávových zrn

a od touhy po kávě plynule přejít k jejímu

vychutnávání.

Přizpůsobení kávy

Přizpůsobte si každý šálek kávy podle své

chuti díky funkci coffee customizer. Jednoduché

nastavení intezity kávy, objemu mléka a kávy.

Uživatelské profily

Díky 2 uživatelským profilům, které ukládají

vaši přizpůsobenou recepturu, si budete moci

vždy vychutnat kávu tak, jak ji máte rádi. Mimo

to si mohou vaše návštěvy pomocí

dodatečného profilu hosta vychutnat kávu

přesně podle svého gusta, aniž by bylo nutné

měnit vaši recepturu.

Dokonalá teplota a aroma

Inteligentní systém Aroma Extract pro přípravu

kávy dokáže dosáhnout optimální rovnováhy

mezi teplotou přípravy a extrakcí aromatu,

protože udržuje teplotu vody v rozmezí 90 a

98 °C a současně reguluje průtok vody, abyste

si mohli pokaždé vychutnat svou lahodnou

kávu.

12 možností nastavení mlýnku

Naše odolné keramické mlýnky lze nastavit ve

12 stupních: svá kávová zrna můžete umlít

jakkoliv od ultra jemného prášku až po nahrubo

mletou kávu.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně

pevné a přesné, takže si můžete vychutnat

čerstvou aromatickou kávu z nejméně

20 000 šálků.

Výjimečně snadné čištění

Navíc můžete mýt v myčce tácek na

odkapávání LatteGo a nádobu na mletou kávu.

Tím ušetříte čas a zajistíte hygienické čištění.

Filtr AquaClean

Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj

vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat

vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně

získáte výhodu dokonale čisté vody.
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Specifikace

Země původu

Původ designu: Itálie

Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem

AquaClean

Typ displeje: TFT

Nastavitelná výška hubiček: 85–145 mm

Příprava s mlékem: LatteGo

Části lze mýt v myčce: LatteGo, Nádobka na

odkapávání

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,26 L

Kapacita nádoby na odpad: 12 porcí

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 150 mm

Napětí: 230 V

Barva(y): Černá

Povrchová úprava: Sprejovaná lesklá stříbrná

barva

Délka kabelu: 100 cm

Kompatibilita filtrů: AquaClean

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Hmotnost produktu: 8 kg

Rozměry výrobku: 246 x 372 x 433 mm

Kapacita kávových zrn: 275 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Tlak čerpadla: 15 barů

Nastavení

Nastavení síly: 5

Nastavení mlýnku: 12

Nastavení aroma předspařením: Ano

Uživatelské profily: 2, Host

Nastavení teploty: 3

Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino,

Káva, Mléčná pěna, Ristretto, Latte macchiato,

Café au Lait, Americano, Caffè crema

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Aroma víko: ano

Pokyny k odstraňování vodního kamene: ano

AquaClean: Ano

Příslušenství

Zahrnuje: Odměrka, Testovací proužek tvrdosti

vody, Filtr AquaClean, Tuba vazelíny, Víko pro

ukládání LatteGo

Podpora udržitelného rozvoje

Nastavení ECO: Ano

Spotřeba elektrické energie při přípravě kávy:

1 500 W

Recyklovatelnost obalového materiálu: > 95 %

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S4300: PHI 4300 LatteGo

Servis

2letá záruka: Ano

* Založeno na spotřebitelském testování v Německu pro

plně automatické espresovače (2018)

* založeno na teplotě 70–82 °C

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na

přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených

variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
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