
 

 

Philips Series 5000
Volautomatische 
espressomachines

• 6 dranken
• LatteGo
• Roestvrij staal
• AquaClean
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ak met één druk op de knop heerlijke koffievariaties, zoals espresso, koffie, cappuccino 
 latte macchiato. Met de LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een zijdezacht 
lkschuimlaagje en het systeem is in enkele seconden schoon te maken.

Stem de koffievariaties af op uw smaak
• Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden
• Binnen een handomdraai genieten van 6 dranken, waaronder café au lait
• Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem
• Uw favoriete koffievariëteiten afzonderlijk instellen en opslaan

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen
• Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock
• Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
• 20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken
• Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
• Beide onderdelen van de LatteGo zijn vaatwasmachinebestendig
• Bewaardeksel op de LatteGo houdt uw melk vers in de koelkast
• Tot wel 5000 kopjes*** zonder ontkalken dankzij AquaClean
• LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen



 6 dranken

Geniet van een grote verscheidenheid aan 
dranken op ieder moment. Of u nu zin hebt in 
een espresso, een kop koffie of een recept met 
melk, uw volautomatische machine levert het 
perfecte resultaat zonder gedoe en in een 
mum van tijd!

LatteGo-melksysteem

Maak uw koffie af met een zijdezachte laag 
melkschuim. 
Door het gebruik van cylconische 
opschuimtechnologie genereert LatteGo 
een krachtige stroom microbellen met een 
snelheid van 394 meter per seconde, wat 
resulteert in een rijk en stevig schuim.

2-delig buisvrij melksysteem

Ons 2-delige melksysteem heeft geen buizen of 
verborgen delen en kan in de vaatwasser of 
onder de kraan* in minder dan 15 seconden 
worden schoongemaakt.

Vaatwasmachinebestendig

Voor uw gemak kunt u de LatteGo in de 
vaatwasmachine afwassen. Zo bespaart u tijd 
en bent u verzekerd van een hygiënische 
reiniging.

100% keramische molens

Haal de volle smaak van uw koffie naar boven 
met onze duurzame keramische molen. Onze 
molens met scherpe randen halen het beste 
aroma en de beste smaak uit uw bonen. Ze zijn 
gemaakt van 100% keramisch materiaal, 

waardoor ze minimaal 20.000 koppen 
meegaan.

AquaClean-filter

Door het filter op verzoek van de machine te 
vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes*** uw 
machine niet te ontkalken en krijgt u helder en 
zuiver water.

Bewaardeksel

Voor snel en handig bewaren in de koelkast of 
daarbuiten kunt u de speciale bewaardeksel 
voor de LatteGo gebruiken.

Gebruikersprofiel

Stel het volume van elke drank in door de knop 
van de drank ingedrukt te houden tot het 
display het MEMO-pictogram weergeeft. Druk 
op de OK-knop wanneer de kop de gewenste 
hoeveelheid bevat. Als u een recept zet, wordt 
de geselecteerde aromasterkte automatisch 
opgeslagen.
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Algemene specificaties
• Melkoplossing: LatteGo
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Compatibel met AquaClean-filter
• Type beker: LatteGo
• Gebruikersinterface: Basisdisplay

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Roemenië

Technische specificaties
• Spanning: 230 V
• Snoerlengte: > 100 cm
• Frequentie: 50 Hz
• Capaciteit melkbeker: 0,26 L
• Capaciteit koffiediklade: 15 servings
• Capaciteit waterreservoir: 1,8 L
• Capaciteit bonenreservoir: 250 g
• Productgewicht: 7.2 kg
• Afvalbak: Toegang aan de voorkant
• Waterres.: Toegang aan de bovenkant
• Max. kophoogte: 150 mm
• Kleur en afwerking: Roestvrij staal
• Afmetingen van het product: 221 x 340 x 430 mm

Aanpassing
• Instellingen voor aromasterkte: 5
• Moleninstellingen: 5
• Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar
• Aroma instellen vóór het zetten: Nee
• Gebruikersprofielen: 1
• Temperatuurstanden: 3

Verscheidenheid
• Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino, 

Koffie, Melkschuim, Latte macchiato, Café au lait, 
Americano

• Optie voor gemalen koffie
• Dubbele kop
• Dubbele kop melk: Nee

Andere functies
• Automatisch reinigen & begeleid ontkalken
• Afneembare zetgroep
• Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop
• Snel opwarmende boiler
•
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* 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.

* Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande 
volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op 
de knop werden vergeleken (2017)
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