
 

 

Philips Series 5000
Automatyczny 
ekspres do kawy

• 5 rodzajów kaw
• Zintegrowana karafka na mleko
• Silver
• AquaClean
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wyśmienitych kaw ze świeżo zmielonych ziaren w prosty sposób

dwabiste cappuccino dzięki zintegrowanej karafce na mleko
lektuj się kremowym cappuccino czy latte macchiato, przygotowanymi ze świeżo zmielonych ziaren 

y i świeżego mleka — wystarczy dotknąć przycisku. Wszystkie napoje, w tym espresso, klasyczną 

rną kawę i americano, można dostosować do swoich upodobań, wybierając moc, temperaturę i 

jętość.

Szeroki wybór kaw
• 5 rodzajów kaw, w tym cappuccino, na wyciągnięcie ręki
• Regulacja wielkości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 stopni grubości mielenia
• Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika
• Delikatna mleczna pianka dzięki karafce do spieniania mleka

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
• Kawa w idealnej temperaturze dzięki termoblokowi
• Zachowaj świeżość ziaren na dłużej dzięki szczelnemu pojemnikowi z pokrywką Aroma

Prosta obsługa i czyszczenie
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
• Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
• Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji



 Ceramiczne młynki

Wydobądź pełnię smaku kawy dzięki trwałemu 
młynkowi ceramicznemu. Nasze młynki z 
ostrymi krawędziami pozwalają cieszyć się 
najlepszym aromatem i smakiem 
ziaren. Wykonany w 100% z materiału 
ceramicznego, co gwarantuje przygotowanie 
co najmniej 20 000 filiżanek kawy niezależnie 
od grubości mielenia.

Termoblok

Termoblok przygotuje dla Twojej rodziny 
gorącą kawę i cappuccino — zawsze w idealnej 
temperaturze. Sekret tkwi w obudowie z 
lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która 
może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Zachowaj aromat ziaren

Szczelny pojemnik z pokrywką Aroma chroni 
Twoje ulubione ziarna kawy i dba o to, aby 

wraz z upływem czasu nie utraciły swojego 
pierwotnego aromatu. Ponadto pokrywka 
Aroma ogranicza głośność, z jaką pracuje 
młynek.

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten automatyczny ekspres ma wiele opcji, 
dzięki którym dostosujesz smak napoju do 
swoich upodobań. Wielkość, moc, 
temperaturę i smak każdego napoju można w 
prosty sposób spersonalizować i zapisać w 
pamięci urządzenia. Dzięki naszemu 
ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, 
eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie 
tylko masz ochotę!

Funkcja MEMO

Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia 
ustawienie i zapisanie odpowiedniego czasu 
parzenia kawy i cappuccino, zawsze otrzymasz 
napój zaparzony zgodnie z Twoimi 
preferencjami. Ekspres wyposażony w tę 
funkcję będzie pamiętać, jaką kawę i 
cappuccino lubisz.

Wyjmowany blok zaparzający

Blok zaparzający stanowi kluczowy element 
każdego w pełni automatycznego ekspresu, 
który należy regularnie czyścić. Wyjmowany 
blok zaparzający można szybko umyć pod 
bieżącą wodą.

Filtr AquaClean

Ekspres przypomina o konieczności wymiany 
filtra, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 
filiżanek*** bez odkamieniania i cieszyć się 
czystą wodą.

Szybkie czyszczenie obiegu mleka

Wyjątkowa funkcja szybkiego czyszczenia 
pojemnika umożliwia dokładne płukanie 
systemu obiegu mleka w dowolnym czasie po 
każdym użyciu
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Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
5 rodzajów kaw
 Zintegrowana karafka na mleko 
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Rumunia

Możliwość dostosowania do potrzeb 
użytkownika
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ustawienia młynka: 5
• Ilość kawy i mleka: Adjustable
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

No
• Profile użytkownika: 1
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Hot water, Cappuccino, Coffee, 

Milk froth, Latte Macchiato, Americano
• Funkcja kawy mielonej: Yes
• Funkcja Double Cup: Yes
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: No

Inne funkcje
• Gusto Perfetto: Yes
• Wyjmowany blok zaparzający: Yes
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania: Yes

• Główny wyłącznik ON/OFF: Yes
• Termoblok: Yes

Dane techniczne
• Długość przewodu: > 100 cm
• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Waga produktu: 7.2 kg
• Pojemnik na odpadki: Frontal access
• Zbiornik na wodę: Access from the top
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Kolor i wykończenie: Silver Paint
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm

Ogólne dane techniczne
• System spieniania mleka: Integrated Milk Carafe, 

Quick Milk clean
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: AquaClean filter 

compatible
• Pojemnik na mleko: Basic carafe
• Interfejs użytkownika: Basic Display
•
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Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
5 rodzajów kaw
 Zintegrowana karafka na mleko 

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.

http://www.philips.com

