
One-touch
espressomachine

HD5730/10

Zo eenvoudig, zo heerlijk
Eén keer drukken voor uw perfecte cappuccino of macchiato

De hoogwaardige one-touch espressomachine van Philips biedt u met één druk op de knop heerlijke

cappuccino: melk wordt automatisch opgeschuimd en toegevoegd aan uw koffie. En dankzij het slanke,

roestvrijstalen ontwerp ziet het apparaat er vanuit elke hoek geweldig uit.

Eenvoudig cappuccino maken

Eén keer drukken voor een heerlijk kopje cappuccino of latte macchiato

Automatische melkopschuiming in het unieke melkreservoir

Snel: melk en espresso worden tegelijkertijd klaargemaakt

Uniek melkreservoir

Eenvoudig op te bergen in de koelkastdeur

Vaatwasmachinebestendig

AutoClean-knop voor directe reiniging

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

Begrijpelijk display

Optimaal gemak



One-touch espressomachine HD5730/10

Kenmerken Specificaties

Eenvoudig cappuccino maken

Met de nieuwe one-touch espressomachine

van Philips maakt u met één druk op de knop

heerlijke espressovariaties, zoals cappuccino

en latte macchiato. De koffiebonen worden

iedere keer vers gemalen met de automatische

molen. Vervolgens wordt de melk automatisch

opgeklopt en toegevoegd aan uw koffie, zodat

u nooit het kopje onder het stoompijpje hoeft

te houden. Bovendien is het unieke

melkreservoir eenvoudig op het apparaat te

bevestigen, past het in de koelkast en is het

zelfs geschikt voor de vaatwasmachine. Met

één druk op de knop kunt u in een

handomdraai genieten van uw favoriete

espressovariaties.

Automatische melkopschuiming

Automatische melkopschuiming in het unieke

melkreservoir

Op te bergen in de koelkastdeur

Eenvoudig op te bergen in de koelkastdeur

Vaatwasmachinebestendig

Vaatwasmachinebestendig

Auto Clean-knop voor directe reiniging

AutoClean-knop voor directe reiniging

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

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: Vingerafdrukwerende en

eenvoudig te reinigen buitenlaag, Geborsteld

roestvrij staal en aluminium

Land van herkomst

Geproduceerd in: Italië
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