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2000 series

 

1 gėrimas

Balta

 
HD8650/19

Paragaukite mėgstamiausių kavos pupelių

100 % keraminis malūnėlis ilgalaikiam veikimui

Nesvarbu, kokią kavą mėgstate, pupeles galite sumalti prieš plikydami, kad skonis

būtų geriausias. Viso to pavyksta pasiekti dėl keraminio malūnėlio, kuris pupelių

neperkaitina.

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

Mėgaukitės 1 pasirenkamu gėrimu

Reguliuokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus

Mėgaukitės 2 puodeliais vienu metu su dvigubo puodelio funkcija

Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

Mėgavimosi šviežia kava patirtis

20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius

malūnėlius

Visada tinkamo stiprumo kava nepriklausomai nuo pupelių

Idealios temperatūros kava naudojant mūsų greitai įkaistantį virintuvą

Mėgaukitės kava kasdien be vargo

Matoma higiena, nes yra pilnai išimamas virimo elementas

Dėl mažo dydžio ir prieigos iš priekio jis tiks bet kurioje virtuvėje

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas
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Ypatybės

1 gėrimas

Mėgaukitės puikia espreso arba šviežių

pupelių kava

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos

keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl

mėgausitės aromatinga šviežia kava

gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

Pritaikykite kavą savo individualiam skoniui

Reguliuokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus

Dvigubas puodelis

Mėgaukitės ir dalykitės mėgstamiausia kava

naudodamiesi dvigubo puodelio funkcija

„Gusto perfetto“

„Gusto perfetto“ yra savarankiškai besimokanti

technologija, kuri nuolatos stebi pupeles,

kurias naudojate gėrimams ruošti. Užfiksavusi

naudojamų pupelių rūšies pokytį, ji

automatiškai pritaiko porciją virimo kameroje,

kad verdama kava visada būtų vienoda

Greitai įkaistantis virintuvas

Greitai įkaistantis virintuvas užtikrina, kad

šeima visada gers idealios temperatūros karštą

kavą ir kapučiną. Paslaptis slypi jo korpuse,

pagamintame iš lengvo aliuminio ir

nerūdijančiojo plieno, kuris greitai pasiekia

aukštą temperatūrą.

Išimamas virimo elementas

Virimo elementas yra kiekvieno puikaus

automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia

reguliariai valyti. Virimo elementas pilnai

išimamas, todėl galite jį visapusiškai nuvalyti

nuplaudami po kranu

Mažas dydis ir priėjimas iš priekio

Nesvarbu, kokio dydžio jūsų virtuvė. Šis

aparatas tilps net mažiausioje erdvėje. Jis itin

patogus, nes vandens ir atliekų indus galima

pasiekti iš priekio. Aparatas sukurtas taip, kad

galėtumėte lengvai mėgautis savo mėgstama

kava.

Naudotojų profiliai

Saugokite bet kurio kavos gėrimo gaminimo

trukmę, pritaikytą asmeniniam skoniui. Galėsite

gerti espreso, kavą ir visus kitus gėrimus taip,

kaip mėgstate, vienu mygtuko paspaudimu.

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas

pagal instrukcijas

Šis espreso aparatas automatiškai plauna savo

kavos virimo kontūrą vandeniu įjungus arba

išjungiant aparatą ir kiekvienam kavos

puodeliui suteikia puikų, šviežią skonį.

Reguliarus nukalkinimas ilgina espreso

aparato naudojimo laiką. Šis aparatas praneš,

kai reikės nukalkinti. Ekrane bus rodomos

žinutės, ką ir kada daryti.
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Specifikacijos

Bendrosios specifikacijos

Vartotojo sąsaja: LED mygtukai

Techniniai duomenys

Atliekų indo talpa: 8 porcijos

Dažnis: 50 Hz

Didžiausias puodelio aukštis: 95 mm

Įtampa: 230 V

Spalva ir apdaila: Balta

Maitinimo laido ilgis: <100 cm

Filtro suderinamumas: „Brita Intenza“

Tirščių indas: Prieiga iš priekio

Vandens bakelis: Prieiga iš priekio

Gaminio svoris: 7 kg

Gaminio matmenys: 295 x 325 x 420 mm

Kavos pupelių talpa: 180 g

Vandens bakelio talpa: 1 l

Individualus pritaikymas

Kavos stiprumo nustatymai: Ne

Kavos gaminimo trukmė: Reguliuojama

Malūnėlio nustatymai: 5

Aromato nustatymų valdymas prieš verdant

kavą: Ne

Naudotojų profiliai: 1

Įvairovė

Gėrimai: Espreso, Silpnasis espresas (Espresso

Lungo), Karštas vanduo

Tirpios kavos parinktis: Ne

Dvigubas puodelis

Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne

Kitos funkcijos

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal

instrukcijas

Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO

mygtukas

Greitai įkaistantis virintuvas

Išimamas virimo elementas

„Gusto perfetto“

 

© 2021 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data 2021‑01‑11

Versija: 10.0.1

EAN: 08 71010 37264 63

www.philips.com

http://www.philips.com/

