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Vienkārša 6 kafijas dzērienu pagatavošana no

svaigām pupiņām

LatteGo, līdz šim visātrāk iztīrāmā piena sistēma*

Viegli pagatavojiet aromātiskus kafijas dzērienus, piemēram, espresso, kafiju,

kapučīno un late makjato, vien pieskaroties pogai. LatteGo pārklāj piena dzērienus

ar zīdainām putām, to ir viegli salikt, un to var iztīrīt mazāk nekā 15 sekundēs*.

Augstas kvalitātes kafija no svaigām pupiņām

20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām

Kafija perfektā temperatūrā, pateicoties ātrās sildīšanas boileram

Saglabājiet kafijas pupiņas svaigas ilgāk, pateicoties Aroma Seal sistēmai

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm

Baudiet 6 dažādus dzērienus, tostarp café au lait, veicot tikai dažas vienkāršas

darbības

Zīdaini maigas piena putas, pateicoties LatteGo sistēmai

Regulējiet pagatavojamā dzēriena daudzumu; 5 aromāta stipruma un 5 dzirnaviņu

iestatījumi

Individuāli pielāgojiet un saglabājiet savus iecienītos kafijas dzērienus

Vienkārša lietošana un tīrīšana ērtākai ikdienai

LatteGo tīrīšana ir nepārspējami vienkārša — tikai 2 detaļas un nevienas caurules

Līdz 5000 tasītēm* bez atkaļķošanas, pateicoties AquaClean

Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam

Abas LatteGo putotāja daļas var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

LatteGo uzglabāšanas vāciņš saglabā pienu svaigu ledusskapī
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Izceltie produkti

6 dzērieni

Izbaudiet plašu dzērienu daudzveidību

atbilstoši katrai situācijai. Nav svarīgi, vai jums

labāk garšo espresso, kafija vai kafijas

dzēriens ar pienu - jūsu Super-automatic

kafijas automāts to pagatavos tieši tasītē bez

pūlēm un īsā laikā.

LatteGo piena sistēma

Pārklājiet savu kafijas dzērienu ar zīdaini

maigu piena putu kārtiņu. LatteGo sistēma

apaļajā putošanas kamerā ar lielu ātrumu

sajauc pienu un gaisu, izveidojot krēmveida

piena putu slāni, kas pēc tam tiek pievienota

jūsu kafijai tieši vajadzīgajā temperatūrā.

Divdaļīga piena putotāja sistēma bez

caurulēm

Mūsu divdaļīgajai piena putotāja sistēmai nav

cauruļu vai slēptu detaļu, un to var iztīrīt mazāk

nekā 15 sekundēs, izmantojot krāna ūdeni*.

Mazgājams trauku mazg. mašīnā

Domājot par jūsu ērtībām, LatteGo putotāju var

mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Tas

ietaupa laiku un nodrošina higiēnisku tīrīšanu.

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.

Uzglabāšanas vāciņš

Vienkāršai un ērtai uzglabāšanai ledusskapī

vai ārpus tā varat izmantot īpašo LatteGo

putotāja uzglabāšanas vāciņu

Lietotāja profils

Lai iestatītu jebkura dzēriena pagatavošanas

daudzumu, nospiediet un turiet dzēriena

izvēles pogu līdz displejā tiek parādīta ikona

MEMO. Kad tasē ir ieliets vēlamais dzēriena

daudzums, nospiediet pogu OK. Pagatavojot

kādu dzērienu, izvēlētais dzēriena stiprums tiek

saglabāts automātiski.

Pielāgojiet savu kafiju

Šis Fully-Automatic kafijas automāts piedāvā

plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas

pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši

mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma,

stipruma un temperatūras iestatījumus. Droši

izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus

dzērienus!
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Specifikācijas

Izcelsmes valsts

Ražots: Rumānija

Vispārējas specifikācijas

Viegla tīrīšana un apkope: Saderība ar

AquaClean filtru

Karafes tips: LatteGo

Piena apstrādes risinājums: LatteGo

Lietotāja interfeiss: Pamata displejs

Tehniskā specifikācija:

Piena karafes tilpums: 0,26 l

Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases

Frekvence: 50 Hz

Maks. tasītes augstums: 150 mm

Spriegums: 230 V

Krāsa un apdare: Sudrabkrāsa

Vada garums: >100 cm

Atkritumu konteiners: Piekļuve no priekšpuses

Ūdens tvertne: Piekļuve no augšas

Produkta svars: 7,2 kg

Produkta izmēri: 221 x 340 x 430 mm

Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g

Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l

Pielāgošana

Aromāta stipruma iestatījumi: 5

Dzirnaviņu iestatījumi: 5

Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: Nē

Lietotāju profili: 1

Temperatūras iestatījumi: 3

Kafijas un piena daudzums: Regulējams

Daudzveidība

Dzērieni: Espresso, Karsts ūdens, Cappuccino,

Kafija, Latte Macchiato, Café au lait,

Americano

Kafijas pulvera opcija

Dubultā tasīte

Piens, dubultā tasīte: Nē

Citas funkcijas

Automātiska skalošana un atkaļķošanas

vadība

Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.)

Ātras sildīšanas boilers

Noņemams uzliešanas mezgls

* Balstoties uz 8 filtru nomaiņu, kā norādīts automātā.

Faktiskais tasīšu skaits ir atkarīgs no izvēlētajiem kafijas

dzērieniem, skalošanas un tīrīšanas biežuma.

* Vācijas patērētāju pētījuma dati, kur salīdzināti viena

skāriena (kafija + piens) pilnībā automātiskie espresso

automāti (2017)
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