
 

Super automatický
espresso kávovar

3100 series

 
Uvarí 7 druhov kávy

Automatický penič mlieka

Čierna

Mlynček s 5 stupňami
nastavenia

 

HD8832/09

Káva jediným dotykom – presne taká, akú

chcete

S naším intuitívnym displejom

Získajte dokonalé espresso z čerstvých zŕn so 100 % keramickými mlynčekmi a

ľahkým nastavením intenzity, teploty a dĺžky pomocou intuitívneho displeja.

Vďaka automatickému peniču mlieka bude vaša teplá mliečna pena hotová

jediným dotykom.

Ľubovoľná káva pre akúkoľvek chvíľu

Espresso z čerstvých zrniek stlačením jedného tlačidla

Hustá mliečna pena jedným stlačením pomocou automatického peniča mlieka

Váš zážitok z čerstvej kávy

Vynikajúca chuť vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Prispôsobiteľné nastavenia mletia pre preferované chute

Prispôsobte si vašu kávu pomocou výberu intenzity kávy

Jednoduché používanie

Ľahké ovládanie vášho zariadenia prostredníctvom intuitívneho displeja

Hodí sa k vašej šálke vďaka nastaviteľnej výlevke kávy

Jednoduché čistenie a údržba

Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke

Cyklus samočistenia a program na odstraňovanie vodného kameňa

Potešenie bez starostí: vysoký výkon v kompaktnom prevedení
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Hlavné prvky

Espresso zo zrniek jedným dotykom

Jednoduchým stlačením tlačidla môžete mať

priamo do vašej šálky za niekoľko sekúnd

dokonale uvarené espresso alebo aj dve z

čerstvo pomletých zrniek.

Automatická funkcia na spenenie mlieka

Príprava zamatového cappuccina je ľahké

vďaka automatickému peniču mlieka. Penič

mlieka, ktorý baristi tiež nazývajú

"Cappuccinatore" bude čerpať mlieko priamo z

krabice alebo kanvice, automaticky ho napení

a dávkuje ho do šálky s konštantným prúdom

mlieka bez akéhokoľvek striekania.

100 % keramické mlynčeky

Vďaka 100 % keramickým mlynčekom sa

rozlúčte s chuťou spálenej kávy. Mlynčeky sú

navrhnuté tak, aby neprehrievali zrnká.

Keramický materiál tiež zaisťuje dlhodobú

výkonnosť a tichú prevádzku.

Prispôsobiteľné nastavenia mletia

Môžete upraviť zrnitosť mlynčekov na 5 rôznych

úrovní. Zvoľte si najjemnejšie mletie pre

výrazné espresso až po najhrubšie pre

jemnejšiu kávu, všetko podľa vašej

preferovanej chuti.

Prispôsobte si vašu kávu

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku kávy

uvarenej presne podľa vašich predstáv vďaka

výberu teploty, veľkosti a intenzity. Funkcia

uloženia vám navyše umožní uložiť veľkosť

kávy pre každý nápoj. Vychutnajte si skvelý

kávový nápoj z vašej obľúbenej šálky

jednoduchým stlačením jedného tlačidla.

Intuitívny displej

Intuitívny displej zobrazuje všetky relevantné

informácie potrebné pre ľahkú komunikáciu s

vašim zariadením a dosiahnutie čo

najlepšieho výkonu. Tlačidlá na prednom

paneli vám ponúkajú výber z nápojov

pripravených na dosah ruky pomocou jedného

stlačenia.

Nastaviteľná výlevka kávy

Bez ohľadu na veľkosť vášho obľúbeného

pohára alebo šálky sa výlevka kávy jedným

pohybom nastaví tak, aby boli všetky vône

zachované a vaša káva zostala úplne horúca

priamo vo vašej šálke. Pri najvyššej pozícii

môže byť výlevka použitá k 5,9 palcovému (15

cm) poháru na latte macchiato.

Veľká kapacita a kompaktné prevedenie

Užite si viac priestoru a dlhšiu dobu bez

dopĺňania vďaka veľkej kapacite nádob na

zrnká, vodu a odpad so super kompaktným

dizajnom. Toto inteligentné, plne automatické

zariadenie vám poskytuje maximálne

pohodlie, špičkový výkon a veľkú kapacitu

(60,8 oz (1,8 l) nádoba na vodu, 0,5 lb (250 g)

nádoba na zrnká a nádoba na odpad s

kapacitou až 15 porcií).

Plne odnímateľná varná jednotka

Varná jednotka je srdcom každého plne

automatického kávovaru a treba ju čistiť raz

týždenne. Naša varná jednotka je ľahko

dostupná z boku a jedným kliknutím môže byť

odstránená za účelom ľahkého umývania pod

prúdom tečúcej vody.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Čierna

Povrchová úprava

Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ

(antikorová)

Materiál hlavnej časti: Plast

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Rumunsko

Všeobecné špecifikácie

Šálok naraz:: 2

Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové

zrná, čerstvo pomletá káva

Typ karafy: Jednoduchá karafa

Typ ohrievača: Ohrievač z nerezovej ocele

Ľahké čistenie a údržba: Odnímateľná varná

jednotka

Kávové nápoje: Espresso

Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľná

nádržka na vodu

Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými

drvičmi, Automatická funkcia na spenenie

mlieka, Variant na horúcu vodu, Predvarenie

Servis

Dvojročná záruka: áno

Udržateľnosť

Nastavenie ECO: áno

Spotreba energie pri varení kávy: 1850 W

Technické špecifikácie

Tlak čerpadla: 15 barov

Frekvencia: 50 Hz

Napätie: 230 V

Zásobník na kávové zrnká: 250 g

Kapacita nádoby na odpad: 15 porcií

Kapacita nádoby na vodu: 1,8 l

Dĺžka kábla: 0,8 m

Max. výška šálky: 152 mm

Ohrievače vody: 1

Hmotnosť a rozmery

Rozmery produktu (Š x H x V): 215 x 429 x

330 mm

Hmotnosť produktu: 7,2 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Koninklijke Philips N.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2019‑03‑19

Verzia: 4.2.1

EAN: 08 71010 37329 14

www.philips.com

http://www.philips.com/

