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12 rodzajów kaw w prosty sposób
LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Wystarczy jeden przycisk, aby w łatwy sposób przygotować aromatyczną kawę

— espresso, klasyczną czarną kawę, cappuccino czy latte macchiato. Prosty w

użyciu system spieniania mleka LatteGo zwieńczy kawy mleczne aksamitną

gładką pianką, a jego czyszczenie zajmie zaledwie 15 sekund*.

Szeroki wybór kaw

12 rodzajów kaw na wyciągnięcie ręki, w tym café au lait

Aksamitnie gładka pianka dzięki szybkiemu systemowi LatteGo

Intuicyjny wyświetlacz umożliwia łatwe wybranie dostępnego rodzaju kawy

Za pomocą konfiguratora dostosuj moc oraz ilość kawy i mleka

Filiżanka idealnej kawy za każdym razem dzięki 4 profilom użytkownika

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren

Jeszcze lepszy smak dzięki funkcji Extra Shot

Idealna temperatura, aromat i crema filiżanka po filiżance*

Z łatwością dostosowuje się do Twoich preferencji dzięki 12-stopniowej regulacji

młynka

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Prosta obsługa i czyszczenie

Urządzenie jest wyjątkowo łatwe w czyszczeniu dzięki systemowi LatteGo: 2 części i

żadnych rurek

Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
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Zalety

12 rodzajów kaw

Różne rodzaje kaw pasują do różnych okazji.

Od mocnego espresso po wyśmienite

cappuccino — automatyczny ekspres do kawy

pozwala przygotować doskonałe napoje w

prosty i szybki sposób.

System spieniania mleka LatteGo

Zwieńcz kawę warstwą aksamitnie gładkiej

pianki. System LatteGo z wysoką prędkością

miesza mleko z powietrzem, tworząc warstwę

aksamitnej, mlecznej pianki o idealnej

temperaturze.

Intuicyjny wyświetlacz

Dzięki prostemu w obsłudze wyświetlaczowi

błyskawicznie przygotujesz filiżankę

wyśmienitej kawy. W zaledwie kilka kroków

dostosujesz smak i aromat kawy ze świeżo

zmielonych ziaren.

Konfigurator kawy

Dzięki konfiguratorowi możesz przygotować

każdy rodzaj dostępnej kawy wedle własnych

upodobań. Konfigurator pozwala dopasować

intensywność kawy oraz ilość kawy i mleka.

Profile użytkowników

Cztery profile użytkownika z zapisanymi

spersonalizowanymi ustawieniami

umożliwiają przygotowanie ulubionego napoju

w identyczny sposób za każdym razem. Dzięki

dodatkowemu profilowi Twoi goście mogą

delektować się kawą dokładnie tak, jak lubią,

bez konieczności zmiany Twoich ustawień.

Funkcja Extra Shot

Możliwość zwiększenia intensywności kawy

dzięki funkcji Extra Shot (dodatkowa porcja

ristretto), która nadaje mocniejszy aromat bez

goryczy.

Idealna temperatura i aromat

System Aroma Extract zapewnia optymalną

równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a

ekstrakcją aromatu, utrzymując temperaturę

wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ

wody, dzięki czemu można delektować się

pyszną kawą.

12-stopniowa regulacja młynka

Trwały, ceramiczny młynek posiada 12

ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można

zmielić w dowolny sposób, od drobnego

proszku po grube kawałki.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki

temu niezwykle trwałe i precyzyjne.

Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000

filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.

Wyjątkowa łatwość czyszczenia

System mleczny LatteGo, tackę ociekową oraz

pojemnik na odpady możesz myć w zmywarce.

Pozwala to zaoszczędzić czas i zapewnia

higieniczne czyszczenie.
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Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Zaprojektowano w: Włochy

Miejsce produkcji: Rumunia

Informacje ogólne

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z

filtrem AquaClean

Typ wyświetlacza: TFT

Regulowana wysokość kranika: Od 85 do

145 mm

System spieniania mleka: LatteGo

Części można myć w zmywarce: Tacka

ociekowa, LatteGo

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 L

Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Kolor(y): Czarna mat

Wykończenie: Srebrny połysk

Długość przewodu: 100 cm

Zgodność filtra: AquaClean

Pojemnik na odpadki: Dostęp od frontu

urządzenia

Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia

Waga produktu: 8 kg

Wymiary produktu: 246x372x433 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g

Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Ciśnienie pompki: 15 bar

Możliwość personalizacji

Ustawienia mocy aromatu: 5

Ustawienia młynka: 12

Kontrola aromatu podczas wstępnego

zaparzania

Profile użytkowników: 4, Gość

Ustawienia temperatury: 3

Ilość kawy i mleka: Regulowana

Różnorodność

Napoje: Espresso, Klasyczna czarna kawa

(coffee), Americano, Cappuccino, Latte

macchiato, Flat white, Café au lait, Caffé latte,

Caffé crema, Ristretto, Espresso lungo, Funkcja

kubka podróżnego, Spienione mleko, Gorąca

woda

Funkcja kawy mielonej

Funkcja Double Cup

Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

Wyjmowany blok zaparzający

Pokrywka Aroma

Podpowiedzi dot. odkamieniania

AquaClean

Akcesoria

W zestawie: Miarka, Pasek testowy do

sprawdzania jakości wody, Filtr AquaClean,

Tubka smaru, Pokrywka pojemnika LatteGo

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Ustawienie ECO

Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W

Materiał opakowania zdatny do odzysku: >

95%

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: PHI 5400 LatteGo

* Na podstawie testów konsumenckich wykonanych w

Niemczech dotyczących w pełni automatycznych

ekspresów do kawy (2018)

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem

urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od

wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

* W przypadku 70–82°C
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