
Espresor One-touch

HD5730

Atât de simplu, atât de delicios
Apăsaţi o singură dată pentru a obţine un cappuccino sau macchiato perfect

Espresorul premium One-touch de la Philips prepară de asemenea cappuccino delicios prin apăsarea unui

buton: laptele este spumat şi adăugat la cafeaua dvs. automat. Iar designul suplu, din oţel inoxidabil, face

aparatul să arate minunat din orice unghi.

Cappuccino fără efort

Apăsaţi o dată pentru un cappuccino sau latte macchiato delicios

Spumare automată a laptelui în recipientul pentru lapte unic

Rapid: laptele şi cafeaua espresso sunt preparate în paralel

Recipient pentru lapte unic

Depozitare uşoară în uşa frigiderului

Lavabil în maşina de spălat vase

Buton Auto Clean pentru curăţare instantanee

Rezultate delicioase

Preparare la presiune ridicată, de 15 bari: aromă minunată şi strat de spumă

Sistemul complet automat garantează gustul consistent

Râşniţa de cafea automată de calitate profesională pentru măcinarea boabelor proaspete

Afişaj intuitiv

Confort total
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Repere Specificaţii

Cappuccino fără efort

Noul espresor One-touch de la Philips vă oferă

variante delicioase de espresso, precum

cappuccino şi latte macchiato, prin simpla

apăsare a unui buton. Boabele sunt proaspăt

măcinate de fiecare dată de râşniţa de cafea

automată. Apoi, laptele este spumat şi adăugat

la cafea automat, aşa încât să nu mai fie

necesar să mişcaţi vasul sub gura de ieşire a

aburului. În plus, recipientul unic pentru lapte

se fixează uşor pe maşină, se potriveşte perfect

în frigider şi poate fi chiar curăţat în

maşina de spălat vase. Printr-o simplă apăsare

de buton vă bucuraţi acasă de varietăţile dvs.

favorite de espresso în doar câteva momente.

Specificaţii tehnice

Alimentare: 1350 W

Presiune: 15 bar

Rezervor de apă: 1,7 L

Recipient pentru boabe de cafea: 220 g

Fierbător-Bloc termic: Oţel inoxidabil, 2 x

Setări de fineţe a râşniţei de cafea: 13

Design şi finisare

Carcasă: Oţel inoxidabil şi aluminiu lustruit,

Înveliş anti-amprente şi uşor de curăţat

Ţara de origine

Fabricat în: Italia
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