
 

 

Philips 3100 series
"Super-automatic" 
espresso automāts

• 5 dzērieni
• Iebūvēta piena karafe
• Sudraba

HD8834/19
Viena pieskāriena espresso un kapučīno atbilstoši jūsu gaumei
Ar mūsu intuitīvo displeju
Pagatavojiet perfektu espresso un kapučīno no svaigām pupiņām, pateicoties 100% 
keramiskajām dzirnaviņām, un izvēlieties stiprumu, temperatūru un tilpumu intuitīvajā displejā. 
Jūsu karstais kapučīno tiek pagatavots ar vienu pieskārienu, pateicoties iebūvētajai piena krūzei.

Svaigas kafijas baudījums
• 20 000 tases izcilas kafijas, pateicoties keramiskajām dzirnaviņām
• Kafija perfektā temperatūrā, pateicoties ātrās sildīšanas boileram
• Noregulējiet kafijas tekni atbilstoši tasītei
• Maigas piena putas no karafes putotāja

Plašs kafijas klāsts, pielāgots jūsu vēlmēm
• Ar pirksta pieskārienu pagatavojiet jebkuru no 5 dzērieniem, tostarp kapučīno
• Regulējiet pagatavojamā dzēriena daudzumu; 5 aromāta stipruma un 5 dzirnaviņu iestatījumi
• Kapučīno ar vienu pogas spiedienu ar iebūvēto piena karafi
• Bezkofeīna kafijas baudīšana ar pulvera opciju

Katru dienu bez problēmām baudiet savu kafiju
• Radīts maksimālai ietilpībai kompaktā izpildījumā
• Vienkārša kafijas automāta lietošana, izmantojot intuitīvu displeju
• Vienkārša tīrīšana, pateicoties pilnībā noņemamam uzliešanas mezglam
• Baudiet lielisku kafiju, pateicoties automātiskajai skalošanai un atkaļķošanas vadībai



 100% keramiskas dzirnaviņas

Philips dzirnaviņas ir izgatavotas no īpaši 
izturīga un precīza 100% keramiska materiāla, 
ļaujot jums iegūt svaigu, aromātisku kafiju 
vismaz 20 000 kafijas tasītēm.

5 aromātiskas kafijas

Savos īpašajos brīžos iebaudiet iemīļotos 
dzērienus. Nav svarīgi, vai jums labāk garšo 
espresso, kafija vai kafijas dzēriens ar pienu - 
jūsu Super-automatic kafijas automāts to 
pagatavos tieši tasītē bez pūlēm un īsā laikā.

Regulējama kafijas tekne

Mūsu espresso kafijas automātu regulējamā 
tekne ir piemērota jebkurai tasītei un novērš 

kafijas izšļakstīšanos vai atdzišanu. Tādējādi 
jūsu espresso kafija vienmēr tiek pasniegta 
pareizajā temperatūrā, uzturot automātu tīru.

Pielāgojiet savu kafiju

Šis Fully-Automatic kafijas automāts piedāvā 
plašu noderīgu opciju klāstu dzēriena garšas 
pielāgošanai. Katram dzērienam var vienkārši 
mainīt un saglabāt atmiņā daudzuma, stipruma 
un temperatūras iestatījumus. Droši 
izmēģiniet, eksperimentējiet un radiet savus 
dzērienus!

Liela ietilpība un kompakta konstrukcija

Īpaši kompaktā konstrukcija aizņem maz vietas, 
un lielas ietilpības kafijas pupiņu, ūdens un 
atkrituma tvertnes ļauj jums ilgāk lietot ierīci 
bez tvertņu uzpildīšanas. Šī viedā, īpaši 
automātiskā ierīce ar lielas ietilpības ūdens 
tvertni, kafijas pupiņu un atkritumu tvertni 
nodrošina jums maksimālas ērtības un augstākā 
līmeņa veiktspēju.

Iebūvēta piena karafe

Baudiet īpaši krēmīgu kapučīno ar perfektu 
temperatūru vieglākajā iespējamā veidā. 
Vienkārši ielejiet pienu karafē, ievietojiet to 
automātā un izvēlieties vēlamo dzērienu. 
Neatkarīgi no tā, vai tas ir kapučīno vai 
saputots piens, jūsu dzēriens tiks pagatavots 
dažās sekundēs ar nemainīgu plūsmu un ideālu 
temperatūru.

Intuitīvs displejs

Intuitīvajā displejā ir redzama visa nepieciešamā 
informācija vienkāršai kafijas automāta 
darbināšanai un labākajai veiktspējai. Ikonas 
norāda visas pielāgošanas opcijas un svarīgus 
apkopes darbus.
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Izceltie produkti
"Super-automatic" espresso automāts
5 dzērieni Iebūvēta piena karafe, Sudraba
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Pielāgošana
• Aromāta stipruma iestatījumi: 5
• Dzirnaviņu iestatījumi: 5
• Kafijas un piena daudzums: Adjustable
• Pirmsuzliešanas aromāta kontrole: No
• Lietotāju profili: 1
• Temperatūras iestatījumi: 3

Daudzveidība
• Dzērieni: Espresso, Espresso Lungo, Hot water, 

Cappuccino, Milk froth
• Kafijas pulvera opcija: Yes
• Dubultā tasīte: Yes
• Piens, dubultā tasīte: No

Citas funkcijas
• Automātiska skalošana un atkaļķošanas vadība: Yes
• Noņemams uzliešanas mezgls: Yes
• Strāvas slēdža poga ON / OFF (Iesl./izsl.): Yes
• Ātras sildīšanas boilers: Yes

Tehniskās specifikācijas
• Vada garums: >100 cm
• Spriegums: 230 V
• Frekvence: 50 Hz
• Piena karafes tilpums: 0,5 l
• Ūdens tvertnes ietilpība: 1,8 l
• Pārpalikumu tvertnes ietilpība: 15 tases
• Kafijas pupiņu tvertnes ietilpība: 250 g
• Produkta svars: 7.2 kg
• Atkritumu konteiners: Frontal access
• Ūdens tvertne: Access from the top
• Maks. tasītes augstums: 152 mm
• Filtru saderība: Brita Intenza
• Krāsa un apdare: Silver Paint
• Produkta izmēri: 215 x 330 x 429 mm

Vispārējas specifikācijas
• Piena apstrādes risinājums: Integrated Milk Carafe
• Lietotāja interfeiss: Basic Display
•
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