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• Sex drycker
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et finns en kaffesmak för varje tillfälle
yllad bryggare serverar kaffe av enastående kvalitet
ltio har fått goda resultat i konsumenttester och tillfredställer kunderna tack vare att 

t är en robust bryggare med hög kapacitet och utmärkt kaffekvalitet

Kaffe för alla stunder
• Njut av sex drycker inom räckhåll
• Cappuccino och latte macchiato med en knapptryckning med mjölkkannan
• Justera längden, fem aromstyrkor och fem kvarninställningar
• Justera och spara din personliga användarprofil

Alltid perfekt kaffe
• 20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn
• Perfekt mjölkskum tack vare Latte Perfetto-teknik
• Rykande varmt kaffe från första koppen tack vare den snabba bryggaren

Alltid redo och till ditt förfogande
• Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen
• Smart design som passar alla köksbänkar
• Med automatisk sköljning och guidad avkalkning kan du njuta av en fantastisk kopp kaffe



 Kvarnar i 100 % keramik

Våra kvarnar är tillverkade av högteknologisk 
keramik: oerhört hårt och exakt. Färska bönor 
mals omsorgsfullt, utan risk för överhettning: 
den bästa smaken och aromen utvinns och du 
får en överlägsen överlägsen kaffesmak i minst 
20 000 koppar.

Sex drycker

Njut av ett brett urval av drycker för alla 
ögonblick. Oavsett om du längtar efter en 
espresso, en kopp kaffe eller ett mjölkbaserat 
recept, ger dig din automatiska maskin en 
perfekt smakupplevelse på nolltid utan krångel!

Automatisk sköljning och guidad 
avkalkning

Den här espressomaskinen rengör automatiskt 
sin kaffekrets med vatten vid start och 

avstängning av maskinen. Det ger en härlig, 
färsk smak med varje kopp kaffe. Regelbunden 
avkalkning förlänger espressomaskinens 
livslängd. Den här maskinen startar 
avkalkningen när det behövs. Den leder dig 
med skärmanvisningar som berättar vad du 
måste göra och när.

Brygg kaffet som du vill ha det

Den här automatiska maskinen ger dig en 
uppsjö av härliga alternativ så att du kan 
anpassa din dryck till din smak. Du kan enkelt 
anpassa och memorera styrka, längd, 
temperatur och temperatur för varje dryck. 
Det fritt fram att utforska, experimentera och 
hitta på vilken dryck som helst.

Frontmatad för enkel åtkomst

Din automatiska espressomaskin är enkel att 
använda tack vare den frontmatade 
vattentanken och sumplådan.

Integrerad mjölkkanna

Njut av superkrämig cappuccino och latte 
macchiato med perfekt temperatur på enklast 
möjliga sätt. Häll mjölken i kannan, sätt in 
kannan i maskinen och välj önskad dryck. 
Oavsett om det är en cappuccino eller 
skummad mjölk kommer din dryck att serveras 
inom några sekunder, med ett stänkfritt flöde 
och perfekt temperatur.

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan 
minska kostnaderna, energiförbrukningen 
och koldioxidutsläppen. Hur? De ger 
avsevärda miljöförbättringar på ett eller 
flera av Philips miljöfokusområden - 
energieffektivitet, förpackning, farliga 
ämnen, vikt, återvinning och kassering 
samt tillförlitlighet under produktens 
livstid.
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Allmänna specifikationer
• Mjölklösning: Integrerad mjölkkanna, Snabb 

mjölkrengöring
• Användargränssnitt: Grundläggande teckenfönster

Tekniska specifikationer
• Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L
• Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner
• Kaffebönkapacitet: 290 g
• Färg och behandling: Svart
• Sladdlängd: >100 cm
• Ursprungsland: Rumänien
• Filterkompatibilitet: Brita Intenza
• Frekvens: 50 Hz
• Max. höjd för mugg: 142 mm
• Produktstorlek: 256 x 350 x 470 mm
• Spänning: 230 V
• Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
• Vattentank: Åtkomst från framsidan
• Produktens vikt: 8,5 kg
• Kapacitet, vattentank: 1,8 L

Anpassning
• Inställningar för aromstyrka: 5
• Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar
• Inställningar för kvarnen: 5
• Aromakontroll innan brygd: Nej
• Temperaturinställningar: 3
• Användarprofiler: 1

Övriga funktioner
• Automatisk sköljning och guidad avkalkning
• Gusto Perfetto
• Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen: Nej, Ja
• Snabb bryggare
• Löstagbar bryggrupp

Variation
• Drycker: Cappuccino, Kaffe, Espresso,, Varmt 

vatten, Latte macchiato, Mjölkskum
• Kaffepulveralternativ
• Dubbel kopp
• Dubbel kopp med mjölk: Nej
•
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