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Çok basit, çok lezzetli
Mükemmel bir cappuccino veya macchiato için bir kere basın

Philips’in birinci sınıf tek dokunuşlu espresso makinesi ile, tek bir düğmeye basarak lezzetli cappuccino elde

edersiniz: süt, otomatik olarak köpürtülür ve kahvenize eklenir. Şık ve paslanmaz çelik tasarımı, makinenin her

açıdan mükemmel görünmesini sağlar.

Kolay cappuccino

Lezzetli bir cappuccino veya latte macchiato için bir kere basın

Benzersiz süt haznesi içinde otomatik süt köpürtme

Hızlı: süt ve espresso aynı anda hazırlanır

Benzersiz süt haznesi

Buzdolabı kapağında kolay saklama

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Anında temizlik için AutoClean düğmesi

Lezzetli sonuçlar

15 bar değerinde, yüksek basınçlı kahve hazırlama: mükemmel aroma ve krema katmanı

Tam otomatik sistem sürekli lezzeti garanti eder

Çekirdekleri çekmek için profesyonel kalitede değirmen

Açıklamalı ekran

Tam kolaylık
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Özellikler Teknik Özellikler

Kolay cappuccino

Philips’in yeni espresso makinesi ile, tek bir

düğmeye dokunarak cappuccino ve latte

macchiato gibi lezzetli espresso çeşitleri

hazırlarsınız. Çekirdekler, otomatik öğütücü

tarafından her seferinde taze olarak çekilir.

Ardından süt, otomatik olarak köpürtülür ve

kahvenize eklenir, böylece buhar musluğunun

altındaki sürahiyi sallamanıza gerek kalmaz.

Dahası, benzersiz süt haznesi makine üzerine

kolayca oturur, buzdolabında saklanabilir ve

bulaşık makinesinde yıkanabilir. Sadece bir

düğmeye basın ve kısa sürede, en sevdiğiniz

espresso çeşidinin keyfini evde çıkarın.

Otomatik süt köpürtme

Benzersiz süt haznesi içinde otomatik süt

köpürtme

Buzdolabı kapağında saklanabilir

Buzdolabı kapağında kolay saklama

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Bulaşık makinesinde yıkanabilir

Anında temizlik için Auto Clean düğmesi

Anında temizlik için AutoClean düğmesi

15 bar değerinde, yüksek basınçlı kahve

hazırlama

15 bar değerinde, yüksek basınçlı kahve

hazırlama: mükemmel aroma ve krema katmanı

Tam otomatik

Tam otomatik sistem sürekli lezzeti garanti

eder

Profesyonel kalitede otomatik öğütücü

Çekirdekleri çekmek için profesyonel kalitede

değirmen

Fincan ısıtıcı

Paslanmaz çelik fincan ısıtıcı ile içecekler daha

uzun süre sıcak kalır

Birçok seçenek

Birçok seçenek: espresso, cappuccino, café

crème ve daha fazlası

Kolay yapılabilir ayarlar

Kolay yapılabilir ayarlar (yoğunluk, sertlik,

sıcaklık)

Kolay erişilebilir su haznesi

Önden kolay erişilebilir su haznesi

Otomatik temizleme ve kireç sökme

programları

Otomatik temizleme ve kireç sökme

programları

Sıcak su dağıtıcısı

Sıcak içecekler için sıcak su dağıtıcısı

Teknik spesifikasyonlar

Kaynatıcı Isı Bloğu: 2x, paslanmaz çelik

Güç: 1350 W

Basınç: 15 bar

Su haznesi: 1,7 l

Kahve çekirdeği haznesi: 220 g

Öğütücü incelik ayarları: 13

Tasarım ve kaplama

Muhafaza: Parmak izi tutmayan ve

temizlenmesi kolay kaplama, Fırçalanmış

paslanmaz çelik ve alüminyum

Menşei

İtalya'da: üretilmiştir
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