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Favorittcappuccinoen er bare ett trykk unna

Med høy kapasitet i en kompakt størrelse

Med Easy Cappuccino i 3000-serien fra Philips kan du lage favorittcappuccinoen

din med bare ett trykk. Takket være den høye kapasiteten i en kompakt design kan

du nyte deilig espresso, kaffe og cappuccino laget av ferske bønner med ett

knappetrykk.

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

Lag fem drikker helt enkelt, inkludert cappuccino

Det har aldri vært enklere å lage seg en kopp cappuccino

Juster lengden: to innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen

En fersk kaffeopplevelse

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Juster kaffetuten for å passe til alle kopper

Perfekt temperatur på kaffen med Thermoblock

Drikk kaffe hver dag – helt enkelt

Rengjør melkerester etter hver bruk med melkerengjøringsfunksjon

Ekstern melkebeholder som er enkel å rengjøre og oppbevare følger med

Utformet for maksimal kapasitet i en kompakt størrelse

Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking

Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen



Helautomatiske espressomaskiner HD8829/01

Høydepunkter

Ekstern melkebeholder

Kos deg med en kremet cappuccino med

melken du foretrekker takket være den eksterne

melkebeholderen, som kan vaskes i

oppvaskmaskinen. Du kobler den enkelt fra

maskinen og setter den i kjøleskapet for

langvarig ferskhet. Det har aldri vært enklere å

lage cappuccino med alle typer melk.

100 % keramiske kverner

Kvernene våre er av 100 % ren keramikk som er

svært hard og nøyaktig, slik at du kan nyte

minst 20 000 kopper fersk, velduftende kaffe.

Fem deilige kaffedrikker

Kombiner kaffedrikkene du liker best, med

favorittøyeblikkene dine. Uansett om du har lyst

på en espresso, en kaffe eller en

melkebasert drikk, kan du lage en perfekt kopp

med den helautomatiske espressomaskinen,

uten problemer og i en fei.

Justerbar kaffetut

Den justerbare tuten på espressomaskinene

våre passer til alle kopper og hindrer at du

søler kaffe eller at den kjøles ned mens du

heller den i koppen. Dermed blir espressoen

alltid servert med rett temperatur, samtidig som

maskinen holdes ren.

Tilpass kaffen

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av

gode alternativer, så du kan tilpasse drikken

etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og

lagre lengde og styrke for hver drikke. Du kan

utforske, eksperimentere og drømme opp

mange ulike drikker.

Easy Cappuccino-system

Du trenger bare å trykke på én knapp og vente

i noen sekunder for å få en perfekt espresso fra

nykvernede bønner rett i koppen. Takket være

Easy Cappuccino-systemet har det aldri vært

så enkelt å få en kaffedrikk med ett

knappetrykk.

God kapasitet og kompakt design

Gled deg over bedre plass og sjeldnere

påfylling takket være høykapasitetsbeholderne

til bønner, vann og avfall i en svært kompakt

design. Denne smarte, helautomatiske

maskinen er veldig brukervennlig og har

utmerket ytelse, takket være beholderne til

bønner, vann og avfall med god kapasitet.

Thermoblock

Thermoblock sørger for varm kaffe og

cappuccino til deg og familien, alltid med

perfekt temperatur. Hemmeligheten ligger i den

lette kannen i aluminium og rustfritt stål, som

blir raskt varm.

Rask rengjøring av melkerester

Med den unike ettrykks

karaffelrensefunksjonen kan du enkelt skylle

melkesystemet etter hver bruk
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Spesifikasjoner

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: 2

Maleinnstillinger: 5

Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei

Brukerprofiler: 1

Kaffe- og melkelengde: Justerbar

Generelle spesifikasjoner

Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel

med AquaClean-filter

Melkeløsning: Easy Cappuccino

Brukergrensesnitt: LED-knapper

Andre funksjoner

Autorens og veiledet avkalking

Hovedbryter AV/PÅ-knapp

Rask koker

Bryggegruppe som kan fjernes

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, melkekaraffel: 0,5 L

Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Maks. høyde på kopp: 152 millimeter

Spenning: 230 V

Farge og utforming: Svart

Ledningslengde: >100 cm

Filterkompatibilitet: Brita Intenza

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra toppen

Vekt, produkt: 7,2 kg

Produktmål: 215 x 330 x 429 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 250 g

Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L

Type

Drikker: Espresso, Kokende vann, Cappuccino,

Melkeskum, Kaffe

Alternativ for kaffepulver: Nei

Dobbel kopp

Dobbel kopp – melk: Nei

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten

varsel. Varemerker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive eiere.

Utgivelsesdato

2021‑03‑10

Versjon: 5.4.1

EAN: 08 71010 37725 07

www.philips.com

http://www.philips.com/

