
 

 

Philips 3000 Series
Täysautomaattiset 
espressokeittimet

• Neljä juomaa
• Klassinen maidonvaahdotin
• Musta
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Vo
aistuvaa kahvia tuoreista pavuista yhdellä painikkeella

enikokoinen laite, suuret säiliöt
nikokoisessa Philips 3000 Series CMF -kahvinkeittimessä on suuret säiliöt, joten saat 

pressoa ja tavallista kahvia tuoreista pavuista helposti yhdellä painikkeen painalluksella. 
it valmistaa cappuccinon kätevällä Classic-maidonvaahdottimella.

Aina tuoretta kahvia
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Täydellinen kahvin lämpötila kuumavesisäiliön ansiosta
• Säädettävä kahvisuutin sopii kaikenkokoisille kupeille

Eri kahvilaatuja makusi mukaan
• Neljä helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa
• Herkullinen maitovaahto perinteisellä vaahdottimella
• Kahvin koon säätö, kaksi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta
• Kahden kupin toiminnolla saat kaksi kupillista kerralla
• Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili

Nauti rauhallisista kahvihetkistä
• Pienikokoinen mutta suorituskykyinen
• Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden



 Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin 
kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään 
20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

Neljä hyväntuoksuista kahvijuomaa

Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi. 
Täysin automaattinen keitin valmistaa 
espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman 
kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

Säädettävä kahvisuutin

Espressokeittimiemme säädettävä kaatonokka 
sopii mihin tahansa kuppiin ja ehkäisee juoman 

roiskumista ja jäähtymistä. Saat aina höyryävän 
kuuman espresson, ja koneesi säilyy puhtaana.

Klassinen maidonvaahdotin

Klassinen maidonvaahdotin muodostaa höyryä, 
jotta voit helposti valmistaa silkinsileää 
maitovaahtoa cappuccinoosi. Vain kahdesta 
osasta koostuva klassinen maidonvaahdotin on 
lisäksi helppo puhdistaa.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan 
määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa 
juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat. 
Jokaisen juoman kokoa ja vahvuutta on helppo 
muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit maistella 
erilaisia juomia ja löytää uusia suosikkeja.

Kaksi kupillista
Kahden kupin toiminnolla voit nauttia 
suosikkikahvijuomastasi ja jakaa 
kahvinautinnon

Tehokas suorituskyky ja kompakti 
muotoilu

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-, 
vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain 
vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse 
täyttää usein. Älykkäässä ja täysin 
automaattisessa keittimessä on erinomainen 
suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.

Kuumavesisäiliö

Kuumavesisäiliö varmistaa, että koko perheesi 
saa nopeasti aina sopivan lämpöistä kahvia ja 
cappuccinoa. Säiliön teho perustuu alumiinista 
ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuun 
kevyeen runkoon, joka kuumenee nopeasti 
korkeisiin lämpötiloihin.
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Mukautus
• Aromin vahvuuden asetukset: 2
• Kahvin koko: säädettävä
• Karkeusasetukset: 5
• Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei
• Käyttäjäprofiilit: 1

Valikoima
• Juomat: Espresso, Espresso Lungo, Kuuma vesi, 

Kahvi
• Kahvijauheen käyttö: ei
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot
• Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto
• Irrotettava suodatinyksikkö
• Päävirtakytkin
• Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Tekniset tiedot
• Johdon pituus: &gt; 100 cm

• Jännite: 230 V
• Taajuus: 50 Hz
• Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta
• Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V
• Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g
• Tuotteen paino: 7.2 kg
• Jätesäiliö: Edestä käytettävä
• Vesisäiliö: Päältä käytettävä
• Kupin enimmäiskorkeus: 152 mm
• Suodatintyyppi: Brita Intenza
• Pumpun paine: 15 baaria
• Väri ja pintaviimeistely: Musta
• Tuotteen mitat: 215 x 330 x 429 mm

Yleiset tiedot
• Maidon käsittelytapa: Klassinen maidonvaahdotin
• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva 

AquaClean-suodattimen kanssa
• Käyttöliittymä: LED-painikkeet

Ympäristö
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1850 W
•
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