
 

 

Philips Series 2200
Automatyczny 
ekspres do kawy

• 3 rodzaje kaw
• System LatteGo
• Kolor: Czarny mat
• Intuicyjny panel sterowania
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3 wyśmienite kawy w prosty sposób

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*
Wystarczy jeden przycisk, aby w łatwy sposób przygotować aromatyczną kawę — espresso, 
klasyczną czarną kawę lub cappuccino. Prosty w użyciu system LatteGo zwieńczy Twoje kawy 
mleczne aksamitnie gładką pianką, a jego czyszczenie zajmie Ci zaledwie 15 sekund*.

Szeroki wybór kaw
• Gładkie cappuccino; parzone własnoręcznie w domowym zaciszu.
• 3 rodzaje kaw na wyciągnięcie ręki
• Z łatwością dostosowuje się do Twoich preferencji dzięki 12-stopniowej regulacji młynka
• Dostosuj intensywność aromatu i ilość za pomocą funkcji Moja Kawa
• Intuicyjny ekran dotykowy umożliwia łatwe wybranie ulubionej kawy

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren
• Zachowaj świeżość ziaren na dłużej dzięki szczelnemu pojemnikowi z pokrywką Aroma
• 20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi
• Idealna temperatura, aromat i crema filiżanka po filiżance**

Prosta obsługa i czyszczenie
• Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
• Do 5000 filiżanek*** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean
• System LatteGo jest wyjątkowo łatwy w czyszczeniu: 2 części, żadnych rurek
• Możliwość mycia elementów w zmywarce.



 System spieniania mleka LatteGo

Ciesz się gładkim cappuccino, także z 
dodatkiem Twoich ulubionych roślinnych 
zamienników mleka. Dzięki technologii 
cyklonicznego spieniania LatteGo zmienia 
przeróżne rodzaje mleka i jego roślinnych 
zamienników o odpowiedniej zawartości 
tłuszczu oraz białka w najlepszą warstwę gęstej 
piany.

Intuicyjny ekran dotykowy

Kuszący smak i aromat kawy ze świeżo 
zmielonych ziaren dostępny za jednym 
dotknięciem. Intuicyjny ekran dotykowy 
umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju 
kawy.

Idealna temperatura i aromat

System Aroma Extract zapewnia optymalną 
równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a 
ekstrakcją aromatu, utrzymując temperaturę 

wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ 
wody, dzięki czemu można delektować się 
pyszną kawą.

Funkcja Moja Kawa

Dostosuj intensywność i ilość kawy, 
korzystając z menu funkcji Moja Kawa. Możesz 
z łatwością wybrać jedno z trzech różnych 
ustawień.

3 rodzaje aromatycznych kaw

Delektuj się ulubionymi rodzajami kawy 
podczas wyjątkowych chwil. Bez względu na 
to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną 
czarną kawę czy kawę na bazie mleka, z 
automatycznym ekspresem do kawy 
przygotujesz ją błyskawicznie i bez wysiłku!

12-stopniowa regulacja młynka

Trwały, ceramiczny młynek posiada 12 
ustawień, dzięki czemu ziarna kawy można 

zmielić w dowolny sposób, od drobnego 
proszku po grube kawałki.

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.

System mleczny: 2 części, żadnych rurek

Nasz system spieniania mleka składa się tylko z 
2 części i nie posiada żadnych rurek i ukrytych 
elementów, co sprawia, że można go umyć w 
zaledwie 15 sekund pod bieżącą wodą* lub w 
zmywarce do naczyń.
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Zalety
Automatyczny ekspres do kawy
3 rodzaje kaw System LatteGo, Kolor: Czarny mat, Intuicyjny panel sterowania
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Kraj pochodzenia
• Wyprodukowano w: Rumunia
• Zaprojektowano we: Włochy

Możliwość dostosowania do potrzeb 
użytkownika
• Ustawienia mocy aromatu: 3
• Ustawienia młynka: 12
• Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Gorąca woda, Cappuccino, 

Kawa
• Funkcja kawy mielonej
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje
• Wyjmowany blok zaparzający
• Pokrywka Aroma
• Podpowiedzi dot. odkamieniania
• AquaClean

Akcesoria
• W zestawie: Łyżka do mierzenia, Pasek testowy 

twardości wody, Filtr AquaClean, Tubka smaru, 
Pokrywka zbiornika LatteGo

Dane techniczne
• Długość przewodu: 100 cm

• Napięcie: 230 V
• Częstotliwość: 50 Hz
• Pojemność pojemnika na mleko: 0,26 L
• Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g
• Waga produktu: 8 kg
• Pojemnik na odpadki: Dostęp od przodu
• Zbiornik na wodę: Dostęp od przodu
• Zgodność filtra: AquaClean
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Kolor i wykończenie: Czarny, Czarny mat
• Wymiary produktu: 246x371x433 mm

Ogólne dane techniczne
• System spieniania mleka: LatteGo
• Regulowana wysokość kranika: 85–145 mm
• Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z 

filtrami AquaClean
• Części można myć w zmywarce: Tacka ociekowa, 

LatteGo
• Interfejs użytkownika: Ekran dotykowy

Serwis
• 2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój
• Ustawienie ECO
• Etykieta energetyczna: Klasa A
• Ponownie wykorzystane materiały: > 95 %
• Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
•

EP2230/10

Dane techniczne
Automatyczny ekspres do kawy
3 rodzaje kaw System LatteGo, Kolor: Czarny mat, Intuicyjny panel sterowania

* Testy konsumenckie przeprowadzone w Niemczech porównujące 
najpopularniejsze w pełni automatyczne ekspresy do kawy 
sterowane jednym przyciskiem (kawa + mleko) w 2018 r.

* * W temperaturze 70–82°C
* ** W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 

Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.
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