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Lengviau pagaminsite 12 skanios kavos rūšių iš

šviežių pupelių

„LatteGo“ – greičiausiai išvaloma pieno sistema*

Lengvai, mygtuko paspaudimu gaminkite aromatines kavos rūšis, tokias kaip

espreso kava, kapučinas ir pienas su espresu. „LatteGo“ šilkine, tolygia pieno puta

padengia kavą, yra lengvai nustatoma ir išvaloma vos per 15 sekundžių*

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

Vos spustelėję mėgaukitės 12 kavos rūšių, tarp jų kava su pienu

Šilkinė, tolygi pieno puta, pagaminta naudojant didelio greičio „LatteGo“ sistemą

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu ekranu

Reguliuokite skonį ir tūrį individualaus kavos paruošimo funkcija

Kaskart tobulas puodelis naudojantis 4 naudotojų profiliais

Aukštos kokybės kava iš šviežių pupelių

Dar daugiau skonio su papildomo nedidelio kavos kiekio funkcija

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta puodelis po puodelio*

Lengvai pritaikykite savo skoniui su 12 malūnėlio nustatymų

20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius

malūnėlius

Lengva naudoti ir valyti, kad mėgautumėtės kasdien

Nepaprastai lengva plauti „LatteGo“: 2 dalys, jokių vamzdelių

Išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo su „AquaClean“

Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento
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Ypatybės

12 skanios kavos rūšių

Kiekviena akimirka mėgaukitės gerdami

skirtingą kavą. Nuo sodraus espreso iki

švelnios kapučino kavos – visiškai automatinis

espreso aparatas akimirksniu ir be vargo

pagamins puikią kavą.

„LatteGo“ pieno sistema

Padenkite kavą šilkiniu, tolygiu pieno putos

sluoksniu. „LatteGo“ dideliu greičiu maišo

pieną ir orą apvalioje plakimo kameroje,

tuomet netaškydama supila kreminį, tinkamos

temperatūros pieno putos sluoksnį į puodelį.

Intuityvus ekranas

Su mūsų lengvai naudojamu ekranu reikia

padaryti nedaug, kad išgertumėte kitą skanios

kavos puodelį. Keliais veiksmais galite

reguliuoti šviežių pupelių skonį ir greitai bei

paprastai mėgausitės gardžia kava.

Individualaus kavos paruošimo funkcija

Pagaminkite bet kokią kavą pagal save,

naudodamiesi lengvai pritaikomais kavos

stiprumo bei kavos ir pieno kiekio nustatymais.

Naudotojų profiliai

Kaskart mėgaukitės tokia pačia mėgstama

kava naudodamiesi keturiais naudotojų

profiliais, kuriuose saugomi asmeniškai

pritaikyti receptai. Naudodami papildomą

svečio profilį lankytojai galės ragauti tiksliai

tokią kavą, kokią mėgsta, ir nepakeis jūsų

kavos.

Papildomo nedidelio kavos kiekio funkcija

Paskaninkite gėrimą naudodami individualaus

kavos paruošimo aparato papildomo nedidelio

kavos kiekio funkciją, kad pridėtumėte galingo

skonio be kartumo.

Ideali temperatūra ir aromatas

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina

optimalų virimo temperatūros ir aromato

išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens

temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama

vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis

skania kava.

12 nustatymų malūnėlio reguliavimas

Mūsų patvarūs keraminiai malūnėliai turi 12

reguliuojamų nustatymų, tad pupeles

sumalsite tiek į itin smulkius miltelius, tiek

stambiai.

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos

keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl

mėgausitės aromatinga šviežia kava

gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

Nepaprastai lengva plauti

Savo patogumui galite dėti „LatteGo“ lašų

surinkimo padėklą ir maltos kavos surinkimo

talpą į indaplovę. Taip sutaupysite laiko ir

užtikrinsite higienišką plovimą.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Sukurta: Italijoje

Pagaminta: Rumunija

Bendrosios specifikacijos

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Suderinamas su „AquaClean“ filtru

Ekrano tipas: TFT

Reguliuojamas snapelio aukštis: 85–145 mm

Pieno plakimo prietaisas: „LatteGo“

Galima plauti indaplovėje: Lašų surinkimo

padėklas, „LatteGo“

Techniniai duomenys

Talpus pieno ąsotėlis: 0,26 l

Atliekų indo talpa: 12 porcijos

Dažnis: 50 Hz

Įtampa: 230 V

Spalva (-os): Kašmyro pilka

Apdaila: Purškiamuoju būdu dažyta sidabrinė

„Silver specchiato“

Maitinimo laido ilgis: 100 cm

Filtro suderinamumas: „AquaClean“

Tirščių indas: Prieiga iš priekio

Vandens bakelis: Prieiga iš priekio

Gaminio svoris: 8 kg

Gaminio matmenys: 246 x 372 x 433 mm

Kavos pupelių talpa: 275 g

Vandens bakelio talpa: 1,8 l

Siurblio slėgis: 15 barų

Individualus pritaikymas

Kavos stiprumo nustatymai: 5

Malūnėlio nustatymai: 12

Aromato nustatymų valdymas prieš verdant

kavą

Naudotojų profiliai: 4, Svečias

Temperatūros nustatymai: 3

Kavos virimo ir pieno plakimo trukmė:

Reguliuojama

Įvairovė

Gėrimai: Espreso, Kava, Amerikietiška,

Kapučino, Latė su (pieno) puta, Kava su pienu

(Flat White), Kava su pienu, Late kava, Juoda

kava, Stiprioji (Ristretto), Silpnasis espresas

(Espresso Lungo), Kelioninio puodelio funkcija,

Pieno putos, Karštas vanduo

Tirpios kavos parinktis

Dvigubas puodelis

Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne

Kitos funkcijos

Išimamas virimo elementas

„Aroma“ sandariklis

Kalkių šalinimas pagal nurodymus

„AquaClean“

Priedai

Įtraukta: Matavimo šaukštelis, Vandens

kietumo tikrinimo juostelė, AquaClean filtras,

Tepalo tūbelė, „LatteGo“ laikymo dangtelis

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Pastovumas

ECO nustatymas

Energijos sąnaudos verdant: 1500 W

Perdirbama pakavimo medžiaga: > 95 %

Bazaarvoice_DA_CO_FAM

S5400: „PHI 5400 LatteGo“

* Remiantis klientų bandymais Vokietijoje, naudojant

visiškai automatinius espreso aparatus (2018 m.).

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus

filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti

neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos

kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

* temperatūra yra 70–82 °C
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