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12 เมนู

ระบบจายนม LatteGo

โครเมียม

จอแสดงผล TFT

 
EP5447/90

ชงกาแฟจากเมลด็กาแฟสดแสนอรอยทั้ง 12 แบบไดงายกวาที่เคย

LatteGo เปนระบบจายนมที่ทาํความสะอาดไดรวดเรว็ที่สดุ*

ชงกาแฟกลิ่นหอมกรุนหลากหลายประเภทอยาง เอสเปรสโซ กาแฟ คาปชูโิน และลาเต มัคคิอาโต ไดอยาง

งายดายเพยีงแคกดปุม LatteGo ที่ใสนมอนัหลากหลายใหเปนฟองนมที่เนยีนนุมนั้นตดิตั้งงาย และทาํความ

สะอาดดวยเวลาเพยีง 15 วินาท*ี

ดื่มดํ่ากบัรสชาตกิาแฟตามท่ีคณุตองการ

ดื่มดํ่ากบักาแฟทั้ง 12 เมนไูดเพียงปลายนิ้วสัมผสั รวมถงึ Café au Lait

ระบบ LatteGo ความเร็วสูงชวยทาํฟองนมแสนเนยีนนุม

เลอืกกาแฟของคุณไดอยางสะดวกดวยหนาจอแสดงผลที่ใชงานงาย

ปรับความหอมและปริมาณดวยเคร่ืองชงกาแฟ

ถวยที่สมบรูณแบบของคุณในทกุคร้ัง ดวยโปรไฟลผูใช 4 คน

กาแฟคณุภาพดจีากเมลด็กาแฟสด

เสริมรสชาตดิวยฟงกชันเพ่ิมช็อตกาแฟ

อณุหภมิูที่เหมาะสม ความหอมกรุน กบักาแฟฟองครีมนุมที่ดื่มไดไมมีเบื่อ*

ปรับใหเขากบัความชอบของคุณอยางงายดายดวยระดบัเคร่ืองบด 12 ระดบั

เคร่ืองบดทาํจากเซรามิคที่ทนทานทาํกาแฟสุดละเมียดไดถงึ 20,000 ถวย

การใชและการทําความสะอาดท่ีงายดายเพื่อความเพลดิเพลนิในทุกๆ วนั

ทาํความสะอาดงายดายเปนพิเศษดวย LatteGo: 2 ช้ินสวน ไมมีหลอด

AquaClean ทาํใหไดกาแฟถงึ 5,000 ถวย* โดยไมตองขจดัตะกรัน

ดวย Brewing Group ที่สามารถถอดออกไดทั้งชุดจงึทาํความสะอาดไดงาย



เครื่องชงเอสเปรสโซอตัโนมตัเิตม็รปูแบบ
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ไฮไลต

กาแฟกลิ่นหอมกรุน 12 เมนู

เพลดิเพลนิกบักาแฟที่แตกตางกนัทกุชวงเวลา ตั้งแตเอสเปรสโซที่

เขมขนไปจนถงึคาปชิูโนแสนละมุน เคร่ืองชงกาแฟเอสเปรสโซ

อตัโนมัตเิตม็รูปแบบของคุณจะมอบผลลพัธที่สมบรูณแบบใสลง

ถวยกาแฟโดยไมตองยุงยากในเวลาอนัรวดเร็ว

ระบบจายนม LatteGo

เตมิช้ันฟองนมแสนเนยีนนุมบนกาแฟของคุณ เคร่ือง LatteGo

จะตนีมผสมเขากบัฟองอากาศดวยความเร็วสูงในชองทาํฟองนม

ทรงกลม แลวเตมิช้ันฟองครีมนมลงในถวยกาแฟในอณุหภมิูที่

เหมาะเจาะ โดยไมกระเดน็เลอะเทอะ

จอแสดงผลใชงานงาย

รังสรรคกาแฟรสชาตเิยี่ยมถวยตอไปดวยจอแสดงผลที่ใชงานงาย

ไดอยางงายดาย เพียงไมกี่ข้ันตอนคุณกส็ามารถปรับแตงรสชาติ

ของเมลด็กาแฟสดและใสกาแฟที่คุณตองการลงถวยไดอยางนุม

นวล

เครื่องชงกาแฟ

เครื่องชงกาแฟ

รังสรรคกาแฟในแบบของคุณเองดวยเคร่ืองชงกาแฟที่สามารถ

ปรับการตั้งคาระดบัความเขม กาแฟและนมไดอยางงายดาย

โปรไฟลผูใช

เพลดิเพลนิกบักาแฟที่คุณช่ืนชอบดวยวิธเีดยีวกนัทกุคร้ังดวย

โปรไฟลผูใชส่ีคนที่จดัเกบ็สูตรกาแฟที่คุณปรับแตงเอง ดวย

โปรไฟลผูเยี่ยมชมเพ่ิมเตมิ แขกของคุณสามารถสัมผสักาแฟใน

แบบที่พวกเขาช่ืนชอบได โดยไมตองเปลี่ยนรูปแบบของคุณ

ฟงกชันเพิ่มช็อตกาแฟ

เพ่ิมความเขมขนใหกบัเคร่ืองดื่มของคุณดวยคุณสมบตัเิพ่ิมช็อ

ตกาแฟของเคร่ืองชงกาแฟ ซึ่งจะชวยเพ่ิมรสชาตใิหอรอยโดยไม

ขม

อณุหภมูท่ีิเหมาะสมและความหอมกรุน

ระบบสกดัความหอมที่ผสานความสมดลุที่เหมาะเจาะอยางชาญ

ฉลาดระหวางอณุหภมิูการชงและการสกดัความหอม โดยรักษา

อณุหภมิูของนํ้าใหอยูระหวาง 90 และ 98°C ไปพรอมๆ กบัการ

ควบคุมอตัราการไหลของนํ้า คุณจงึสามารถดื่มดํ่ากบักาแฟแสน

อรอยได

การปรบัเครื่องบดได 12 ระดบั

การปรบัเครื่องบดได 12 ระดบั

เคร่ืองบดทาํจากเซรามิคสุดทนทานปรับระดบัได 12 ข้ัน คุณจงึ

เปลี่ยนเมลด็กาแฟใหเปนแบบที่ตองการไดตั้งแตผงกาแฟ

ละเอยีดพิเศษจนถงึการบดหยาบๆ

เครื่องบดทําจากเซรามคิ 100%

เคร่ืองบดของเราทาํจากเซรามิคแท 100% สุดยอดความแข็งแกรง

และทาํงานอยางแมนยาํ คุณจงึดื่มดํ่ากบักาแฟสดหอมกรุนได

อยางนอย 20,000 ถวย

ทําความสะอาดงายดายเปนพเิศษ

เพ่ือความสะดวกของคุณ คุณสามารถใสถาดรองนํ้าและที่บรรจุ

เมลด็กาแฟ LatteGo มาลางดวยเคร่ืองลางจานได วิธนีี้ชวย

ประหยดัเวลาและทาํใหแนใจถงึการทาํความสะอาดที่ถกูสุข

อนามัย
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รายละเอยีดเฉพาะ

ประเทศผูผลติ

ออกแบบใน: อติาลี

ผลติใน: โรมาเนยี

ขอกาํหนดท่ัวไป

ทําความสะอาดและดแูลรกัษาไดงาย: แผนกรอง

AquaClean รุนที่ใชงานรวมกนัได

ประเภทของจอแสดงผล: TFT

ความสงูพวยกาท่ีปรบัได: 85 - 145 มม.

สวนผสมนม:

LatteGo

ใชกบัเครื่องลางจานได: ถาดรองนํ้า, LatteGo

ขอมลูทางเทคนิค

ความจขุวดใสนม: 0.26 ลติร

ความจภุาชนะบรรจขุองเสยี: 12 จาํนวนการเสิรฟ

ความถี่: 50 เฮริตซ

แรงดนัไฟฟา: 230 V

ส:ี ดาํ

การตกแตง: ชุบโครเมียม

ความยาวสายไฟ: 100 ซม.

การใชรวมกนัไดของแผนกรอง: AquaClean

ภาชนะบรรจขุองเสยี: การเขาถงึทางดานหนา

แทงคน้ํา: การเขาถงึทางดานหนา

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 8 กก.

แทงคน้ํา: การเขาถงึทางดานหนา

น้ําหนักของผลติภณัฑ: 8 กก.

ขนาดผลติภณัฑ: 246x372x433 มม.

ความจเุมลด็กาแฟ: 275 ก.

ความจแุทงคน้ํา:

1.8 ลติร

แรงดนัปม: 15 bar

การกาํหนดคา

การตั้งคาความเขมขนของกลิ่นหอม: 5

การตั้งคาเครื่องบด: 12

การควบคมุกลิ่นหอมกอนชง: ใช

โปรไฟลผูใช: 4, ผูเยี่ยมชม

การตั้งคาอณุหภมู:ิ

3

ปรมิาณกาแฟและนม: สามารถปรับได

ความหลากหลาย

เครื่องดื่ม: เอสเปรสโซ, กาแฟ, อเมริกาโน, คาปชิูโน, ลาเต มัคคิ

อาโต, แฟลตไวท, Café au Lait, กาแฟลาเต, กาแฟครีม, ริสเทรต

โต, เอเปรสโซ ลงัโก, ฟงกชันเหยอืกแบบพกพา, ฟองนม, นํ้า

รอน

ตวัเลอืกผงกาแฟ: ใช

สองถวย:

ใช

นมสองถวย: ไมมี

คณุสมบัตอิื่นๆ

Brewing Group ท่ีถอดออกได: ใช

ซลีเกบ็กลิ่นหอม

ระบบแนะนําการขจดัตะกรนั

AquaClean: ใช

อปุกรณเสรมิ

พรอมดวย: ชอนตวง, แถบทดสอบความกระดางของนํ้า, แผน

กรอง AquaClean, ทอระบายนํ้ามัน, ฝาภาชนะบรรจ  ุLatteGo

บรกิาร

รบัประกนั 2 ป: ใช

ความย่ังยืน

การตั้งคาโหมดประหยัดพลงังาน: ใช

กาํลงัไฟท่ีใชในการตม: 1500 วัตต

วสัดบุรรจภุณัฑท่ีสามารถนํากลบัมาใชใหมได: > 95%

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: PHI 5400 LatteGo

* อางองิตามการทดสอบเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซอตัโนมัตเิตม็รปูแบบสําหรบั

ผูบรโิภคในประเทศเยอรมัน (2018)

* อางองิตามการเปลี่ยนแผนกรอง 8 แผนตามที่เครื่องระบ  ุจาํนวนถวยกาแฟจรงิ

จะข้ึนอยูกบัความหลากหลายของกาแฟที่เลอืก รปูแบบการลางและทาํความ

สะอาด

* อางองิที่ 70-82 °C
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