
 

Máquina de café expresso
super automática

2100 Series

 
4 bebidas

Sistema Easy Cappuccino

Prateado

 

HD8652/51

Ótimo cappuccino, máquina compacta
Cappuccino de leite fresco com um só toque no botão

Um café expresso delicioso e um cappuccino cremoso sem complicações. Com a nova série 2100, a sua bebida

favorita está à distância de apenas um toque – fornecido por uma pequena máquina, sem complicações e que

cabe na sua cozinha e na sua vida.

Variedade de cafés personalizáveis ao seu gosto

Desfrute de 4 bebidas com café à sua disposição

Preparar o seu cappuccino nunca foi tão fácil

Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal

Ajuste a quantidade, as 2 intensidades de aroma e as 5 regulações do moinho

A experiência de um café acabado de preparar

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Café à temperatura perfeita com o nosso sistema Thermoblock

A intensidade certa na chávena, independentemente dos grãos

O café ao seu gosto, todos os dias, sem complicações

Limpe os resíduos de leite depois de cada utilização, através da função de limpeza de leite

Recipiente para leite externo incluído, fácil de limpar e arrumar

Adapta-se a qualquer cozinha graças ao tamanho compacto e ao acesso frontal

Consiga um ótimo café com enxaguamento automático e descalcificação assistida

Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível
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Destaques

Sistema Easy Cappuccino

Pode obter um café expresso, preparado na

perfeição com grãos acabados de moer

diretamente para a sua chávena. Basta premir

o botão e aguardar alguns segundos. Agora,

com o novo sistema Easy Cappuccino, o seu

cappuccino com um só toque nunca foi tão

fácil.

Recipiente para leite externo

Obtenha um cappuccino cremoso com o leite

que prefere graças ao recipiente para leite

externo lavável na máquina da loiça.

Desencaixe-o facilmente da máquina e

coloque-o no frigorífico para manter o leite

fresco durante mais tempo. Nunca foi tão fácil

tomar um cappuccino com qualquer tipo de

leite.

Personalizar os seus cafés

Esta máquina super automática oferece

inúmeras opções fantásticas para personalizar

a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode

personalizar facilmente e memorizar a

quantidade e a temperatura para cada bebida.

Sinta-se confiante para explorar, experimentar

e imaginar qualquer bebida!

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são 100% em cerâmica:

extremamente rígidos e precisos, para que

possa saborear o seu café aromático fresco

durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

4 bebidas com café

Saboreie as suas bebidas com café favoritas

para momentos especiais. Quer deseje um

café expresso, um café longo ou uma receita à

base de leite, a sua máquina totalmente

automática oferece-lhe uma chávena perfeita

de forma simples e num instante!

Gusto perfetto

A função Gusto perfetto é uma tecnologia de

auto aprendizagem que regista

constantemente os grãos que utiliza para

preparar as suas bebidas. Se detetar uma

alteração no tipo de grãos utilizados, ajusta

automaticamente a dosagem na câmara de

preparação para garantir sempre um resultado

consistente na chávena

Thermoblock

O Thermoblock garante café e cappuccino

sempre quentes para a sua família à

temperatura perfeita. O segredo está na sua

estrutura leve em alumínio e em aço

inoxidável, que pode atingir altas temperaturas

rapidamente.

Limpeza rápida de leite

A exclusiva limpeza rápida do jarro com um só

toque permite-lhe enxaguar cuidadosamente o

sistema de leite depois de cada utilização de

uma forma muito conveniente para si

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o coração de todas as

máquinas de café totalmente automáticas e

deve ser limpo regularmente. O bloco de

preparação amovível permite-lhe limpá-lo em

profundidade através de um simples

enxaguamento em água corrente.
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Especificações

Personalização

Definições de intensidade do aroma: 2

Quantidade de café: Ajustável

Regulações do moinho: 5

Controlo de aroma na pré-preparação: Não

Perfis de utilizador: 1

Especificações gerais

Sistema para leite: Easy Cappuccino

Interface do utilizador: Botões LED

Outras funcionalidades

Enxaguamento automático e descalcificação

assistida

Interruptor principal com botão ligar/desligar

Caldeira de aquecimento rápido

Bloco de preparação amovível

Gusto perfetto

Especificações técnicas

Capacidade do jarro de leite: 0,5 L

Capacidade do recipiente de resíduos:

8 doses

Capacidade do depósito de água: 1 L

Frequência: 50 Hz

Altura máx. da chávena: 95 mm

Voltagem: 230 V

Cor e acabamento: Tinta prateada

Compatibilidade do filtro: Brita Intenza

Recipiente para resíduos: Acesso na parte

frontal

Depósito de água: Acesso na parte frontal

Peso do produto: 7 kg

Dimensões do produto: 295 x 325 x 420 mm

Capacidade de grãos de café: 180 g

Comprimento do cabo de alimentação:

<100 cm

Variedade

Bebidas: Expresso, Espresso Lungo, Água

quente, Cappuccino

Opção de café moído: Não

Chávena dupla

Chávena dupla com leite: Não

 

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2020‑07‑29

Versão: 8.8.1

EAN: 08 71010 37699 58

www.philips.com

http://www.philips.com/

