Philips Series 5000
Automatisk espresso
maskin Svart
Sex olika kaffevarianter
Enkel rengöring med LatteGo
Justera och spara dina
kaffefavoriter
Fördröj avkalkningen med
AquaClean-filtret

Njut av sex olika kaffevarianter med färska bönor
LatteGo, det snabbaste sättet att rengöra mjölksystemet *
Med Philips automatiska espressomaskin i 5000-serien kan du laga goda kaffevarianter
som espresso, americano, cappuccino och latte macchiato med ett knapptryck. LatteGo
ger dina kaffedrinkar ett sammetslent mjölksum och rengörs på under 15 sekunder*
Kaffe av hög kvalitet från färska bönor
• 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
• Kaffe med perfekt temperatur
• Bevarar aromen från kaffebönorna
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Många olika kaffesorter anpassade efter din smak
• Välj mellan sex olika kaffevarianter
• Få sammetslent mjölkskum i hög hastighet med hjälp av LatteGo
• Skräddarsy kaffet så som du vill ha det
• Anpassa dina inställningar och spara dina kaffefavoriter
Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag
• Två delar och inga rör för en enkel rengöring
• Upp till 5000 koppar* utan avkalning tack vare AquaClean
• Enkel rengöring med avtagbar bryggrupp
• Båda delarna till LatteGo kan diskas i diskmaskinen
• Lock på LatteGo för praktisk bevaring
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Automatisk espresso maskin Svart

Sex olika kaffevarianter Enkel rengöring med LatteGo, Justera och spara dina kaffefavoriter, Fördröj avkalkningen med AquaClean-filtret

Funktioner
Sex drycker

Båda delarna till LatteGo kan diskas i
diskmaskinen

inte avkalka förens du bryggt upp mot 5000
koppar med rent och klart vatten.
Kalkindokatorn stängs av när AquaClean
används.
Lock på LatteGo för praktisk bevaring

Med Philips automatiska kaffemaskin kan du
enkelt och snabbt göra ditt favoritkaffe, eller
också experimentera dig fram till nya
kaffefavoriter.
Få sammetslent mjölkskum i hög
hastighet med hjälp av LatteGo

Du kan diska LatteGo i diskmaskinen. Detta
sparar tid och säkrar en hygienisk rengöring.
20 000 koppar fint kaffe med hållbar
keramisk kvarn

Med det egna LatteGo-locket kan du praktiskt
bevara mjölken i kylskåpet eller utomhus utan
att spilla.
Anpassa dina inställningar och spara dina
kaffefavoriter

LatteGo-mjölkskummaren blandar mjölk med
luft under en väldigt hög hastighet och häller
det mjuka mjölkskummet i koppen utan att
spilla och med perfekt temperatur.
Två delar och inga rör för en enkel
rengöring

Mjölksystemet LatteGo levereras med två
delar utan rör och kan enkelt rengöras på bara
15 sekunder under rinnande vatten*

Våra kvarnar är gjorda av 100% äkta keramik
vilket gör att de är slitstarka och exakta så att
du kan njuta av färskt, väldoftande kaffe i minst
20 000 koppar.
Upp till 5000 koppar* utan avkalning
tack vare AquaClean

Philips patenterade vattenfilter, AquaClean, ser
till att du får ut det mesta av din
espressomaskin. Maskinen säger ifrån när det
är dags att byta filter och på så vis behöver du

Du kan justera hur mycket kaffe du vill ha
genom att trycka på knappen och hålla den
intryckt tills skärmen visar MEMO-ikonen. När
din kopp innehållet önskad mängd trycker du
på OK-knappen. Om du brygger efter ett
recept blir den valda aromstrkan lagrad
automatiskt.
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Specifikationer
Ursprungsland

Anpassning

• Tillverkad i: Rumänien

Allmänna specifikationer

• Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel med
AquaClean-filter
• Typ av kanna: LatteGo
• Mjölklösning: LatteGo
• Användargränssnitt: Grundläggande teckenfönster

Tekniska specifikationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L
Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
Frekvens: 50 Hz
Max. höjd för mugg: 150 mm
Spänning: 230 V
Färg och behandling: PianoBlack
Sladdlängd: >100 cm
Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
Vattentank: Åtkomst från ovansidan
Produktens vikt: 7,2 kg
Produktstorlek: 221 x 340 x 430 mm
Kaffebönkapacitet: 250 g
Kapacitet, vattentank: 1,8 L

•
•
•
•
•
•

Inställningar för aromstyrka: 5
Inställningar för kvarnen: 5
Aromakontroll innan brygd: Nej
Användarprofiler: 1
Temperaturinställningar: 3
Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

Variation

• Drycker: Espresso,, Varmt vatten, Cappuccino,
Kaffe, Mjölkskum, Latte macchiato, Café au lait,
Americano
• Kaffepulveralternativ
• Dubbel kopp
• Dubbel kopp med mjölk: Nej

Övriga funktioner
•
•
•
•

Automatisk sköljning och guidad avkalkning
Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen
Snabb bryggare
Löstagbar bryggrupp

•
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* Baserat på åtta filterbyten som anges av maskinen. Det faktiska
antalet koppar beror på valda kaffevarianter, sköljning och
rengöringsmönster.
* Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför ledande (kaffe +
mjölk) helautomatiska espressomaskiner med en knapptryckning
(2017)

