
One-touch
espressomachine

HD5720/30

Zo eenvoudig, zo heerlijk
Eén keer drukken voor uw perfecte kopje espresso

De one-touch espressomachine van Philips genereert een druk van 15 bar en zorgt met één druk op de knop

voor heerlijke espresso. De koffiebonen worden vers gemalen met de automatische molen. De roestvrijstalen

afwerking maakt dit apparaat een echte blikvanger.

Heerlijke cappuccino

Gepatenteerde stoompijp voor beter en eenvoudiger opschuimen

Afzonderlijke boilers voor stoom en het zetten van koffie

Snel: directe stoom voor het opschuimen van melk

Overheerlijke resultaten

Hogedruk-koffiebereiding, 15 bar: heerlijk aroma en crèmelaagje

Volledig automatisch systeem zorgt voor een consistente smaak

Automatische molen van professionele kwaliteit voor het malen van verse bonen

Pre-brewing voor een betere smaak

Roestvrijstalen kopjeswarmer zodat dranken langer warm blijven

Uitgebreide keus: espresso, cappuccino, café crème en meer

Begrijpelijk display

Eenvoudig aan te passen standen (volume, sterkte, temperatuur)

U kunt uw favoriete instellingen opslaan

Optimaal gemak



One-touch espressomachine HD5720/30

Kenmerken

Gepatenteerde stoompijp

Gepatenteerde stoompijp voor beter en

eenvoudiger opschuimen

Hogedruk-koffiebereiding, 15 bar

Hogedruk-koffiebereiding, 15 bar: heerlijk

aroma en crèmelaagje

Volledig automatisch

Volledig automatisch systeem zorgt voor een

consistente smaak

Automatische molen van professionele

kwaliteit

Automatische molen van professionele

kwaliteit voor het malen van verse bonen

Kopjeswarmer

Roestvrijstalen kopjeswarmer zodat dranken

langer warm blijven

Uitgebreide keus

Uitgebreide keus: espresso, cappuccino, café

crème en meer

Eenvoudig aan te passen standen

Eenvoudig aan te passen standen (volume,

sterkte, temperatuur)

Eenvoudig toegankelijk waterreservoir

Eenvoudig toegankelijk waterreservoir aan de

voorzijde

Automatische programma's voor reiniging en

ontkalking

Automatische programma's voor reiniging en

ontkalking

Heet-wateruitloop

Heet-wateruitloop voor warme dranken
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Specificaties

Technische specificaties

Boiler, thermoblock: 2x, roestvrij staal

Vermogen: 1350 W

Druk: 15 bar

Waterreservoir: 1,7 l

Bonenreservoir: 220 g

Standen voor de grofheid van de maling: 13

Ontwerp en afwerking

Behuizing: Geborsteld roestvrij staal,

Vingerafdrukwerende en eenvoudig te reinigen

buitenlaag

Land van herkomst

Geproduceerd in: Italië
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