
Helautomatisk
espressobryggare

HD5730/10

Så enkelt, så gott
En knapptryckning ger perfekt cappuccino eller macchiato

Philips helautomatiska espressobryggare av premium-kvalitet ger dig utsökt cappuccino med en enda

knapptryckning: mjölken skummas och läggs till i kaffet automatiskt. Och den smidiga designen i rostfritt stål gör

att maskinen ser snygg ut från alla vinklar.

Cappuccino enkelt

En knapptryckning ger utsökt cappuccino eller latte macchiato

Automatisk mjölkskumning i unik mjölkbehållare

Snabb: mjölk och espresso tillreds samtidigt

Unik mjölkbehållare

Enkel förvaring i kylskåpsdörren

Diskmaskinssäker

Autorengöringsknapp för omedelbar rengöring

Utsökt resultat

15 bars högtrycksbryggning: fantastisk arom och crema

Helautomatiskt system garanterar konsekvent smak

Automatisk kvarn av professionell kvalitet för färskmalda bönor

Självförklarande teckenfönster

Total bekvämlighet



Helautomatisk espressobryggare HD5730/10

Funktioner Specifikationer

Cappuccino enkelt

Philips nya helautomatiska espressobryggare

ger dig varianter av espresso, t.ex. cappuccino

och latte macchiato, med en enda

knapptryckning. Bönorna är nymalda, varje

gång, i den automatiska kvarnen. Sedan

skummas mjölken och läggs till i kaffet

automatiskt, så du behöver aldrig vicka på

kannan under ångröret. Dessutom kan den

unika mjölkbehållaren enkelt sättas fast på

maskinen, den passar perfekt i kylen och kan

t.o.m. diskas i diskmaskinen. Ett enda tryck och

du kan njuta av dina favoritvarianter av

espresso hemma på bara något ögonblick.

Automatisk mjölkskumning

Automatisk mjölkskumning i unik

mjölkbehållare

Förvaring i kylskåpsdörren

Enkel förvaring i kylskåpsdörren

Diskmaskinssäker

Diskmaskinssäker

Autorengöringsknapp för omedelbar

rengöring

Autorengöringsknapp för omedelbar rengöring

15 bars högtrycksbryggning

15 bars högtrycksbryggning: fantastisk arom

och crema

Helautomatisk

Helautomatiskt system garanterar konsekvent

smak

Automatisk kvarn av professionell kvalitet

Automatisk kvarn av professionell kvalitet för

färskmalda bönor

Koppvärmare

Koppvärmare i rostfritt stål, håller drycken varm

längre

Många valmöjligheter

Många valmöjligheter: espresso, cappuccino,

café crème och mycket mer

Lättjusterade inställningar

Lättjusterade inställningar (volym, styrka,

temperatur)

Lättåtkomlig vattenbehållare

Lättåtkomlig vattenbehållare på framsidan

Automatiska rengörings- och

avkalkningsprogram

Automatiska rengörings- och

avkalkningsprogram

Behållare för hett vatten

Behållare för hett vatten för heta drycker

Tekniska specifikationer

Kokare, termoblock: 2x, rostfritt stål

Effekt: 1 350 W

Tryck: 15 bar

Vattentank: 1,7 l

Behållare för kaffebönor: 220 g

Inställningar för malningsgrad: 13

Design och finish

Hölje: Fingeravtrycksskyddad beläggning som

är enkel att rengöra, Borstat rostfritt stål och

aluminium

Ursprungsland

Tillverkad i: Italien
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