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Kedvenc cappuccinója csupán egyetlen

gombnyomásra

Nagy teljesítmény kompakt méretben

A Philips 3000 sorozatú Easy Cappuccino készülékkel egyetlen gombnyomás a

kedvenc cappuccinója elkészítése. A kompakt formába zárt nagy kapacitásnak

köszönhetően a friss kávészemekből egyetlen gombnyomással elkészítheti az

eszpresszót, kávét és cappuccinót.

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

5 különböző kávé – többek közt cappuccino – egy gombnyomásnyira

Ilyen könnyedén eddig még nem készíthetett cappuccinót

Állítható hosszúság, 2 aromaerősség és 5 őrlőbetét-beállítás

A friss kávé élménye

20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Bármilyen csészéhez beállítható kávékifolyó

Tökéletes hőmérsékletű kávé a Thermoblock segítségével

Élvezze kávéját minden nap könnyedén

Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a tejtisztítás funkcióval

Külső tejtartóval, mely könnyen tisztítható és tárolható

Kompakt kialakításban maximalizált teljesítmény

Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet
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Fénypontok

Külső tejtartó

A külső, mosogatógépben mosható tejtartónak

köszönhetően az ízlésének megfelelő tejjel

élvezheti a krémes cappuccinót. Csatlakoztassa

le könnyedén a gépről, és tegye be a

hűtőszekrénybe a hosszan tartó frissesség

érdekében. A mindenfajta tejjel elkészíthető

cappuccino még sosem volt ennyire egyszerű.

100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából

készülnek: rendkívül kemények és precízek, Ön

ennek köszönhetően legalább 20 000 csésze

friss zamatos kávét élvezhet.

5-féle zamatos kávé

A különleges pillanatokat kedvenc kávéjával a

kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár

hosszú kávéról, akár valamilyen tejes

készítményről van szó, automata

eszpresszógépével pillanatok alatt, könnyedén

megkapja a tökéletes csésze kávét!

Állítható kávékifolyó

Az eszpresszógépeinkre szerelt állítható

kifolyócső minden csészébe beleillik, így

elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése

miközben a gép azt a csészébe adagolja. Ily

módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő

lesz és a gép is tiszta marad.

A kávé személyre szabása

Az automata gép ínycsiklandó lehetőségeinek

tárházával saját ízlésének megfelelő italt

készíthet. Könnyedén személyre szabhatja és

elmentheti az egyes italok hosszúságát és

erősségét is. Fedezze fel a lehetőségeket,

kísérletezzen, és állítsa elő álmai italát!

Easy Cappuccino rendszer

A frissen őrölt kávébabból készült, tökéletesre

főzött eszpresszó egyetlen gombnyomással,

másodpercek alatt közvetlenül a csészéjébe

kerül. Az új Easy Cappuccino rendszerrel az

egy gombnyomásos cappuccino még soha

nem volt ennyire egyszerű.

Nagy kapacitás és praktikus kialakítás

Élvezze a nagyobb helyet, valamint azt, hogy

a nagy kapacitású, rendkívül praktikus

kialakítású kávészem-, víz- és

hulladéktartályok sokkal tovább bírják a

következő feltöltésig. Ez az intelligens,

automata kávéfőző nagy kapacitású

víztartályával, kávészemtartójával és

hulladéktartályával maximális kényelmet és

csúcsminőségű teljesítményt nyújt.

Thermoblock

A Thermoblock forró kávét és cappuccinót

biztosít a családja számára – mindig tökéletes

hőmérsékleten. A titok nyitja a könnyű

alumínium és rozsdamentes acél váz, mely

révén rövid idő alatt magas hőmérsékletet ér el.

Gyors tejtisztítás

Az egyedi tejtartály-gyorstisztítási funkcióval

minden használat után kényelmesen, mégis

alaposan átöblítheti a tejtároló rendszert
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Műszaki adatok

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: 2

Kávéhosszúság: szabályozható

Őrlőbetét-beállítások: 5

Főzés előtti aromabeállítás: Nem

Felhasználói profilok: 1

Általános jellemzők

Tejadagolás: Easy Cappuccino

kezelői felület: LED gombok

Egyéb jellemzők

Automatikus öblítés és vezérelt

vízkőmentesítés

Be-/kikapcsoló gomb

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Kivehető központi egység

Műszaki adatok

Zacctartály kapacitása: 15 adag

Frekvencia: 50 Hz

Max. csészemagasság: 152 mm

Feszültség: 230 V

Szín és felület: Fekete

Vezetékhossz: >100 cm

Szűrő-kompatibilitás: Brita Intenza

Zacctartály: Elülső hozzáférés

Víztartály: Felső hozzáférés

Készülék tömege: 7,2 kg

Termék méretei: 215 x 330 x 429 mm

Szemes kávé kapacitás: 250 g

A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Forró víz, Cappuccino,

Tejhab, Kávé

Őrölt kávé opció: Nem

Dupla csésze

Dupla csésze tejhez: Nem

 

© 2021 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2021‑03‑21

Verzió: 4.4.1

EAN: 08 71010 37725 14

www.philips.com

http://www.philips.com/

