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espressomachines
Philips 4300 Series
8 dranken
LatteGo-melkoplossing
Zwart
TFT-scherm
EP4349/70

8 heerlijke koppen koﬃe van verse bonen, eenvoudiger dan ooit
LatteGo, het snelst schoon te maken melksysteem ooit*
Maak met één druk op de knop heerlijke koﬃevariaties, zoals espresso, koﬃe, cappuccino en latte macchiato.
Met de LatteGo geeft u uw koﬃe eenvoudig een zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in enkele
seconden schoon te maken*
Allerlei soorten koﬃe afgestemd op uw smaak
Geniet in een handomdraai van 8 koﬃevariaties, waaronder latte macchiato
Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
Eenvoudig uw koﬃe selecteren met het intuïtieve display
Pas het aroma en de hoeveelheid aan met de coﬀee customizer
Het perfecte kopje, elke keer weer, dankzij 2 gebruikersproﬁelen
Koﬃe van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen
Kopje na kopje de perfecte temperatuur, smaak en cremalaag*
Eenvoudig aan te passen aan uw smaak met maalmolenniveaus in 12 stappen
20.000 koppen van de beste koﬃe met duurzame keramische molens
Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken
LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean
Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

Volautomatische espressomachines

EP4349/70

Kenmerken
8 heerlijke koﬃevarianten

Coﬀee customizer

12 standen voor maalmolen

Er is een koﬃesoort voor elk moment. Van
krachtige espresso tot heerlijke cappuccino, uw
volautomatische espressomachine biedt u in
een handomdraai een perfect kopje.

Maak koﬃe volgens uw eigen voorkeuren met
de coﬀee customizer. Hiermee kunt u de
instellingen voor de koﬃesterkte en de
hoeveelheid koﬃe en melk eenvoudig
aanpassen.

Onze duurzame keramische molens kunnen in
12 verschillende standen worden gezet, zodat u
uw bonen kunt malen zoals u wilt: van ultraﬁjn
tot grof.

LatteGo-melksysteem

100% keramische molens
Gebruikersproﬁelen
Geniet elke keer weer van koﬃe zoals u die het
liefst drinkt, met twee gebruikersproﬁelen
waarin uw eigen recepten zijn opgeslagen.
Dankzij een extra gastproﬁel kunnen
bezoekers genieten van koﬃe zoals zij die
lekker vinden, zonder dat uw recept wordt
gewijzigd.

Doe een laagje zijdezachte melkschuim bij uw
koﬃe. De LatteGo mixt bij hoge snelheid melk
en lucht in de ronde melkopschuimkamer, en
voegt romig melkschuim toe aan uw kopje op
precies de juiste temperatuur zonder te
knoeien.

Perfecte temperatuur en aroma

Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer
hard en precies, zodat u kunt genieten van
minstens 20.000 koppen verse aromatische
koﬃe.
Supergemakkelijk schoon te maken

Intuïtief display

Het Aroma Extract-systeem creëert de
optimale balans tussen koﬃezettemperatuur en
aroma. Dit doet het door de
watertemperatuur tussen de 90 en 98 °C te
houden, terwijl de doorstroomsnelheid wordt
gereguleerd. Zo kunt u genieten van heerlijke
koﬃe.
Uw volgende heerlijke kop koﬃe is dichterbij
dan ooit met ons gebruiksvriendelijke display.
In een paar stappen kunt u de smaak van verse
bonenkoﬃe helemaal aan uw wensen
aanpassen.

Voor meer gemak kunt u het opvangbakje van
uw LatteGo en de koﬃeresidubak in de
vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd
en bent u verzekerd van een hygiënische
reiniging.
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Speciﬁcaties
Land van herkomst
Ontworpen in: Italië
Geproduceerd in: Roemenië
Algemene speciﬁcaties
Eenvoudig te reinigen en onderhouden:
Compatibel met AquaClean-ﬁlter
Type display: TFT
Verstelbare tuithoogte: 85 - 145 mm
Melkoplossing: LatteGo
Vaatwasmachinebestendige onderdelen:
LatteGo, Lekbak
Technische speciﬁcaties
Capaciteit melkbeker: 0,26 l
Capaciteit koﬃediklade: 12 porties
Frequentie: 50 Hz
Max. kophoogte: 150 mm
Voltage: 230 volt
Kleur(en): Zwart
Afwerking: Gespoten panthera
Snoerlengte: 100 cm
Compatibiliteit ﬁlter: AquaClean
Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de voorkant
Productgewicht: 8,0 kg
Afmetingen van het product:
246x372x433 mm
Capaciteit bonenreservoir: 275 g
Capaciteit waterreservoir: 1,8 l
Pompdruk: 15 bar
Aanpassing
Instellingen voor aromasterkte: 5
Moleninstellingen: 12
Aroma instellen vóór het zetten
Gebruikersproﬁelen: 2, Gast
Temperatuurstanden: 3
Hoeveelheid koﬃe en melk: Instelbaar
Verscheidenheid
Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino,
Koﬃe, Melkschuim, Ristretto, Latte macchiato,
Café au lait, Americano, Caﬀè crema
Optie voor gemalen koﬃe
Dubbele kop
Dubbele kop melk: Nee
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Andere functies
Afneembare zetgroep
Aroma-afdichting
Begeleid ontkalken
AquaClean
Accessoires
Inclusief: Maatschepje, Tester voor
waterhardheid, AquaClean-ﬁlter, Tube met
smeermiddel, LatteGo bewaardeksel
Duurzaamheid
Eco-stand
Energieverbruik koﬃezetten: 1500 W
Recyclebaar verpakkingsmateriaal: > 95%
Bazaarvoice_DA_CO_FAM
S4300: PHI 4300 LatteGo
Service
2 jaar garantie

* Op basis van consumententests in Duitsland van
volautomatische espressomachines (2018)
* op basis van 70-82 °C
* Gebaseerd op 8 vervangende ﬁlters zoals aangegeven
door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is
afhankelijk van gekozen koﬃevarianten en van het
afspoelen en schoonmaken.

