Philips Series 5000
Automatyczny
ekspres do kawy

• 6 rodzajów napojów
• LatteGo Premium
• PianoBlack
• AquaClean

EP5340

6 wyśmienitych kaw ze świeżo zmielonych
ziaren w prosty sposób
Wystarczy jeden przycisk, aby w łatwy sposób przygotować aromatyczną kawę — espresso,
klasyczną czarną kawę, cappuccino czy latte macchiato. Prosty w użyciu system LatteGo zwieńczy
Twoje kawy mleczne aksamitnie gładką pianką, a jego czyszczenie zajmie Ci mniej niż 15 sekund*.
Szeroki wybór kaw
• Regulacja wielkości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 stopni grubości mielenia
• 6 rodzajów napojów, w tym café au lait, na wyciągnięcie ręki
• Aksamitnie gładka pianka dzięki szybkiemu systemowi LatteGo
• Funkcja MEMO: możliwość dostosowania parametrów ulubionych kaw
Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren
• Kawa w idealnej temperaturze dzięki termoblokowi
• Zachowaj świeżość ziaren na dłużej dzięki szczelnemu pojemnikowi z pokrywką Aroma
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
Prosta obsługa i czyszczenie
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
• Dwie części LatteGo można myć w zmywarce
• Pokrywka LatteGo umożliwia przechowywanie mleka w lodówce
• Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
• System LatteGo jest wyjątkowo łatwy w czyszczeniu: 2 części, żadnych rurek
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Zalety
6 rodzajów napojów

elementów, co sprawia, że można go umyć w
zaledwie 15 sekund pod bieżącą wodą* lub w
zmywarce do naczyń.

filiżanek* bez odkamieniania i cieszyć się czystą
wodą.
Pokrywka LatteGo do przechowywania

Możliwość mycia w zmywarce

Delektuj się różnymi napojami na każdą okazję.
Bez względu na to, czy masz ochotę na
espresso, klasyczną czarną kawę czy kawę
mleczną, automatyczny ekspres błyskawicznie
przygotuje dla Ciebie idealny napój.
System spieniania mleka LatteGo

W celu zwiększenia wygody spieniacz LatteGo
można myć w zmywarce. Pozwala to
zaoszczędzić czas i zapewnia higieniczne
czyszczenie.

Specjalna pokrywka pojemnika LatteGo
sprawi, że przechowywanie mleka zarówno w
lodówce, jak i poza nią będzie łatwe i wygodne.
Profil użytkownika

Ceramiczne młynki

Zwieńcz kawę warstwą aksamitnie gładkiej
pianki. System LatteGo z wysoką prędkością
miesza mleko z powietrzem, tworząc warstwę
aksamitnej, mlecznej pianki o idealnej
temperaturze.
System mleczny: 2 części, żadnych rurek

Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki
temu niezwykle trwałe i precyzyjne.
Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000
filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.
Filtr AquaClean

Nasz system spieniania mleka składa się tylko z
2 części i nie posiada żadnych rurek i ukrytych

Ekspres przypomina o konieczności wymiany
filtra dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000

Aby dostosować objętość dowolnego napoju,
naciśnij i przytrzymaj przycisk wybranego
napoju do momentu, aż wyświetli się ikona
MEMO. Naciśnij przycisk OK, gdy filiżanka
napełni się do odpowiedniej wysokości. W
przypadku parzenia napoju z przepisu wybrana
moc aromatu jest zapisywana automatycznie.

EP5340/10R1

Automatyczny ekspres do kawy

6 rodzajów napojów LatteGo Premium, PianoBlack, AquaClean

Dane techniczne
Ogólne dane techniczne

• System spieniania mleka: LatteGo, LatteGo
Premium
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z
filtrem AquaClean
• Pojemnik na mleko: LatteGo
• Interfejs użytkownika: Podstawowy rodzaj
wyświetlacza

Dane techniczne

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Długość przewodu: > 100 cm
Napięcie: 230 V
Częstość: 50 Hz
Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 l
Pojemność pojemnika na odpadki: 15 serv
Pojemność zbiornika wody: 1,8 l
Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
Waga produktu: 7.2 kg
Pojemnik na odpadki: Dostęp od frontu urządzenia
Zbiornik na wodę: Dostęp od góry urządzenia
Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
Kolor i wykończenie: PianoBlack
Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm

Kraj pochodzenia

• Wyprodukowano w: Rumunia

Możliwość dostosowania do potrzeb
użytkownika

• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ilość kawy i mleka: Regulowana
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania:
Nie
• Profile użytkownika: 1
• Ustawienia temperatury: 3

Możliwość personalizacji
• Ustawienia młynka: 5

Różnorodność

• Napoje: Espresso, Gorąca woda, Cappuccino,
Klasyczna czarna kawa (coffee), Spienione mleko,
Latte macchiato, Café au lait, Americano
• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

• Wyjmowany blok zaparzający
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi
dot. odkamieniania
• Główny wyłącznik ON/OFF
• Termoblok
•
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Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.
www.philips.com

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,
płukania i czyszczenia.
* Testy konsumenckie wykonane w Niemczech porównujące
najpopularniejsze w pełni automatyczne ekspresy do kawy
sterowane jednym przyciskiem (kawa + mleko) w 2017 r.

