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Din favoritcappuccino är nu bara en

knapptryckning bort

Hög kapacitet i kompakt storlek

Med Philips Easy Cappuccino i 3000-serien, är din favoritcapuccino bara en

knapptryckning bort. Tack vare den höga kapaciteten och den kompakta designen,

kan du njuta av espresso, kaffe och cappuccino från färska bönor med bara en

knapptryckning.

Många olika kaffesorter anpassade efter din smak

Fem kaffedrycker inom räckhåll, inklusive cappuccino

Det har aldrig varit enklare att göra cappuccino

Justera längden, två aromstyrkor och fem kvarninställningar

En färsk kaffeupplevelse

20 000 koppar fint kaffe med hållbar keramisk kvarn

Justera kaffepipen så att den passar alla koppar

Kaffe med perfekt temperatur med Thermoblock

Njut av kaffe varje dag utan trassel

Rengör mjölkresterna efter varje användning med mjölkrengöringsfunktionen

Extern mjölkbehållare medföljer, lätt att rengöra och förvara

Designad för att ha maximal kapacitet i ett kompakt format

Med automatisk sköljning och guidad avkalkning kan du njuta av en fantastisk kopp

kaffe

Enkel rengöring tack vare den löstagbara bryggruppen
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Funktioner

Extern mjölkbehållare

Njut av en krämig cappuccino med din

favoritmjölk tack vare den löstagbara

mjölkbehållaren som tål maskindisk. Koppla

enkelt bort den från maskinen och lägg den i

kylskåpet för att hålla mjölken färsk länge. Nu

är det enklare än någonsin att göra cappuccino

med alla möjliga typer av mjölk.

Kvarnar i 100 % keramik

Våra kvarnar i 100 % äkta keramik: extremt

hårda och exakta, så att du kan njuta av färskt

aromatiskt kaffe, i minst 20 000 koppar.

Fem aromatiska kaffedrycker

Njut av dina favoritkaffedrycker under speciella

ögonblick. Oavsett om du längtar efter en

espresso, en kopp kaffe eller en mjölkbaserad

variant får du med den helautomatiska

espressomaskinen en perfekt smakupplevelse

på nolltid utan krångel!

Justerbar kaffepip

Den justerbara pipen på våra

espressomaskiner passar för alla koppar och

förhindrar således att kaffet skvätter eller

svalnar medan du häller i koppen. På det viset

har din espresso alltid den rätta temperaturen

samtidigt som kaffemaskinen hålls ren.

Brygg kaffet som du vill ha det

Den här automatiska espressomaskinen ger

dig en uppsjö av härliga alternativ så att du

kan anpassa kaffedrycken till din smak. Du kan

enkelt anpassa och memorera styrka och längd

för varje dryck. Det är fritt fram att utforska,

experimentera och hitta på vilken dryck som

helst.

Enkelt att göra cappuccino

Tryck bara på en knapp och vänta några

sekunder och du har en perfekt bryggd

espresso från färska, nymalda bönor. Nu är det

enklare än någonsin att brygga cappuccino

tack vare vårt nya Easy Cappuccino-system.

Hög kapacitet och kompakt design

Njut av större utrymme utan att behöva fylla på

tack vare högkapacitetsböna, vatten och

avfallsbehållare i en superkompakt design.

Den här smarta, automatiska maskinen ger dig

maximal bekvämlighet och förstklassiga

prestanda tack vare den stora kapaciteten i

vattentanken, bönbehållaren och

avfallsbehållaren.

Thermoblock

Thermoblock ger ett varmt kaffe och

cappuccino i en perfekt temperatur till din

familj. Hemligheten finns i höljet av lätt

aluminium och rostfritt stål, som snabbt kan nå

höga temperaturer.

Snabb mjölkrengöring

Den unika snabba rengöringen av kannan med

enbart en knapptryckning gör att du noggrant

kan skölja igenom systemet när det passar dig

efter varje användning
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Specifikationer

Anpassning

Inställningar för aromstyrka: 2

Inställningar för kvarnen: 5

Aromakontroll innan brygd: Nej

Användarprofiler: 1

Kaffe- och mjölkvolym: Justerbar

Allmänna specifikationer

Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel

med AquaClean-filter

Mjölklösning: Cappuccino enkelt

Användargränssnitt: LED-knappar

Övriga funktioner

Automatisk sköljning och guidad avkalkning

Huvudströmbrytare PÅ/AV-knappen

Snabb bryggare

Löstagbar bryggrupp

Tekniska specifikationer

Mjölkkanna, kapacitet: 0,5 L

Avfallsbehållare, kapacitet: 15 portioner

Frekvens: 50 Hz

Max. höjd för mugg: 152 mm

Spänning: 230 V

Färg och behandling: Svart

Sladdlängd: >100 cm

Filterkompatibilitet: Brita Intenza

Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan

Vattentank: Åtkomst från ovansidan

Produktens vikt: 7,2 kg

Produktstorlek: 215 x 330 x 429 mm

Kaffebönkapacitet: 250 g

Kapacitet, vattentank: 1,8 L

Variation

Drycker: Espresso,, Varmt vatten, Cappuccino,

Mjölkskum, Kaffe

Kaffepulveralternativ: Nej

Dubbel kopp

Dubbel kopp med mjölk: Nej
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