
 

5000 LatteGo -
espressomaskin (rustfritt stål)

Series 5000

 
Seks kaffevarianter

Enkel rengjøring med LatteGo

Juster og lagre dine
kaffefavoritter

Utsett avkalking med
AquaClean-filteret

 

EP5345/10

Nyt seks ulike kaffevarianter med ferske bønner
LatteGo, den raskeste måten å rengjøre melkesystemet på*

Med Philips automatiske espressomaskin Series 5000, kan du lage deilige

kaffevarianter som espresso, americano, capuccino og latte macchiato med ett

knappetrykk. LatteGo gir dine melkeholdige drikker fløyelsmykt melkeskum og

rengjøres på under 15 sekunder*.

Kaffe av høy kvalitet med ferske bønner

20 000 kopper med robuste keramiske kverner

Kaffe med perfekt temperatur

Bevar aromaen fra kaffebønnene

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

Velg blant seks ulike kaffevarianter

Fløyelsmykt melkeskum med høyhastighets LatteGo-skummer

Tilpass kaffen etter egen smak

Tilpass innstillingene og lagre favorittkaffetypene dine

Enkel bruk og rengjøring hver dag

To deler og ingen rør for enkel rengjøring.

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean

Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen

Begge delene til LatteGo kan vaskes i oppvaskmaskin

Lokk på LatteGo for praktiskt oppbevaring
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Høydepunkter

Velg blant seks ulike kaffevarianter

Med Philips helautomatiske espressomaskin

kan du enkelt og raskt lage din favorittkaffe,

eller du kan eksperimentere med nye

kaffetyper. Enten du har lyst på en espresso, en

americano eller en café au lait, fikser denne

espressomaskinen det uten problemer!

Fløyelsmykt melkeskum med høyhastighets

LatteGo-skummer

LatteGo-skummeren blander melk og luft ved

høy hastighet og heller det herlige

melkeskummet i koppen uten søl, og med

perfekt temperatur.

To deler og ingen rør for enkel rengjøring.

Melkesystemet LatteGo, kommer med bare to

deler uten rør, og kan enkelt rengjøres på bare

15 sekunder under rennende vann*

Begge delene til LatteGo kan vaskes i

oppvaskmaskin

Du kan vaske LatteGo i oppvaskmaskinen.

Dette sparer både tid og sikrer hygienisk

rengjøring.

20 000 kopper med robuste keramiske

kverner

Våre kverner er av 100% ren keramikk som

både er slitesterkt og nøyaktig, slik at du kan

nyte minst 20 000 kopper nykvernet og

velduftende kaffe.

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket

være AquaClean

Philips patenterte vannfilter, AquaClean, sørger

for at du får mest mulig ut av din

espressomaskin. Ved å bytte filteret når

maskinen sier ifra behøver du ikke å avkalke før

maskinen har brygget inntil 5000 kopper,

samtidig nyter du klart og renset vann.

Kalkindikatoralarmen deaktiveres når

AquaClean er i bruk.

Lokk på LatteGo for praktiskt oppbevaring

Med det egne LatteGo-lokket kan du praktisk

oppbevare melken i kjøleskapet eller utendørs

uten å søle.

Tilpass innstillingene og lagre

favorittkaffetypene dine

Du kan stille inn volumet på din kaffe ved å

trykke på knappen og holde den inne helt til

skjermen viser MEMO-ikonet. Når koppen

inneholder ønsket mengde trykker du på OK-

knappen. Trakter du etter oppskrift blir den

valgte aromastyrken lagret automatisk.

Tilpass kaffen etter egen smak

Philips helautomatiske espressomaskin har

fem ulike innstillinger for aroma og styrke, og

fem forskjellige kvernstyrker. Dette gjør at du

kan tilpasse både styrke, lengde og temperatur

etter din egen smak og skape dine egne

kaffevarianter.
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Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Produsert i: Romania

Generelle spesifikasjoner

Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel

med AquaClean-filter

Type karaffel: LatteGo

Melkeløsning: LatteGo, LatteGo Premium

Brukergrensesnitt: Enkelt display

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, melkekaraffel: 0,26 L

Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Maks. høyde på kopp: 150 millimeter

Spenning: 230 V

Farge og utforming: Rustfritt stål

Ledningslengde: >100 cm

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra toppen

Vekt, produkt: 7,2 kg

Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 250 g

Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: 5

Maleinnstillinger: 5

Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei

Brukerprofiler: 1

Temperaturinnstillinger: 3

Kaffe- og melkelengde: Justerbar

Type

Drikker: Espresso, Kokende vann, Cappuccino,

Kaffe, Melkeskum, Latte Macchiato, Café au

lait, Americano

Alternativ for kaffepulver

Dobbel kopp

Dobbel kopp – melk: Nei

Andre funksjoner

Autorens og veiledet avkalking

Hovedbryter AV/PÅ-knapp

Rask koker

Bryggegruppe som kan fjernes

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av

maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt

kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.

* Basert på forbrukertester i Tyskland der man har

sammenlignet ledende helautomatiske

espressomaskiner med ettrykksfunksjon (kaffe + melk)

mot hverandre (2017)

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2020‑10‑09

Versjon: 13.4.1

EAN: 08 71010 38599 94

www.philips.com

http://www.philips.com/

