Philips Philips 5400
Series
Täysautomaattiset
espressokeittimet
• 12 juomaa
• LatteGo-maitoratkaisu
• Kashmirinharmaa
• TFT-näyttö
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12 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista pavuista helposti

LatteGo, kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän puhdistus*
Valmista esimerkiksi espressoa, kahvia, cappuccinoa ja latte macchiatoa helposti yhdellä
painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkinsileän maitovaahtokerroksen. Se
voidaan puhdistaa 15 sekunnissa*
Eri kahvilaatuja makusi mukaan
• Silkinsileä maitovaahto nopealla LatteGo-järjestelmällä
• Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella näytöllä
• Säädä juoman vahvuus ja määrä kahvin mukautustoiminnolla
• Aina täydellinen kupillinen 4 käyttäjäprofiilin ansiosta
• 12 helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa, kuten café au lait
Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista
• 20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä
• Täydellinen lämpötila, aromi ja vaahto kuppi toisensa jälkeen*
• Helppo 12-portainen säätö maun mukaan
• Lisää makua lisäsuihkaustoiminnolla
Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä
• Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
• AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa
• Ensiluokkainen kone, hienostunutta muotoilua keittiöön
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Täysautomaattiset espressokeittimet

12 juomaa LatteGo-maitoratkaisu, Kashmirinharmaa, TFT-näyttö

Kohokohdat
12 herkullista kahvijuomaa

Kahvin mukautus

lämpötila pysyy 90 ja 98 °C:n välillä ja veden
virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis
aina maukasta kahvia.
12-portainen kahvimyllyn säätö

Kullekin hetkelle löytyy sopiva kahvijuoma.
Täysautomaattinen espressokeittimesi tarjoaa
aina täydellisen tuloksen vaivatta vahvasta
espressosta ylelliseen cappuccinoon.
LatteGo-maitojärjestelmä

Valmista mieleisesi kahvijuoma helposti
säädettävillä kahvin mukautuksen vahvuuden
sekä kahvin ja maidon määrän asetuksilla.
Käyttäjäprofiilit
Saat aina samanlaisen kahvijuoman käyttämällä
jotakin neljästä käyttäjäprofiilista, joihin
mukautukset tallentuvat. Vierasprofiilin
ansiosta myös vieraasi saavat haluamaansa
kahvia muuttamatta muiden profiileja.
Lisäsuihkaustoiminto

Lisää kahvijuoman pinnalle silkinsileä
maitovaahtokerros. LatteGo-vaahdotin vatkaa
maitoa nopealla teholla pyöreässä
vaahdotuskammiossa ja kaataa kuppiin
roiskumattoman, juuri oikeanlämpöisen
kermaisen maitovaahtokerroksen.
Helppokäyttöinen näyttö

Lisää juoman vahvuutta kahvin mukautuksen
lisäsuihkaustoiminnolla, joka lisää makua ilman
karvautta.
Täydellinen lämpötila ja aromi

Helppokäyttöisestä näytöstä valitset seuraavan
herkullisen kahvikupillisesi helposti. Voit
mukauttaa juomasi vastajauhetuista pavuista
vaivatta ja sammuttaa kahvinjanosi sujuvasti.

Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila
ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden

Kestävissä keraamisissa kahvimyllyissämme on
12-portainen säätömahdollisuus, joten voit
tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa
jauhetta.
Täyskeraaminen kahvimylly

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

LatteGon, valumisastian ja kahvijauhesäiliön voi
pestä kätevästi astianpesukoneessa. Tämä
säästää aikaa ja takaa hygieenisyyden.
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Täysautomaattiset espressokeittimet

12 juomaa LatteGo-maitoratkaisu, Kashmirinharmaa, TFT-näyttö

Tekniset tiedot
Tarvikkeet

• Sisältyy: Mittalusikka, Veden kovuuden
määritysliuska, AquaClean-suodatin, Voiteluaine,
LatteGo-säilytyskansi

Alkuperämaa

• Valmistusmaa:: Romania
• Suunnittelu:: Italia

•
•
•
•
•
•

Aromin vahvuuden asetukset: 5
Karkeusasetukset: 12
Kahvin ja maidon määrä: säädettävä
Pre Brew Aroma Control -toiminto
Käyttäjäprofiilit: 4, Vieras
Lämpötila-asetukset: 3

Valikoima

Tekniset tiedot
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mukautus

Väri(t): Kashmirinharmaa
Johdon pituus: 100 cm
Jännite: 230 V
Taajuus: 50 Hz
Maitokannun tilavuus: 0,26 l
Jätesäiliön tilavuus: 12 servings
Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 l
Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 275 g
Tuotteen paino: 8 kg
Jätesäiliö: Edestä käytettävä
Vesisäiliö: Edestä käytettävä
Suodatintyyppi: AquaClean
Pumpun paine: 15 bar
Pinnoitus: Musta
Tuotteen mitat: 246x372x433 mm

Yleiset tiedot

• Maidon käsittelytapa: LatteGo
• Säädettävä suuttimen korkeus: 85–145 mm
• Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva
AquaClean-suodattimen kanssa
• Konepestävät osat: Valumisastia, LatteGo
• Näyttö: TFT

• Juomat: Espresso, Kahvi, Americano, Cappuccino,
Latte Macchiato, Flat white, Café au Lait, Caffé
Latte, Caffé crema, Ristretto, Espresso Lungo,
Matkamukitoiminto, Vaahdotettu maito, Kuuma
vesi
• Kahvijauheen käyttö
• Kaksi kupillista
• Maito kahteen kupilliseen: Ei

Muut toiminnot
•
•
•
•

Irrotettava suodatinyksikkö
Aromikansi
Ohjattu kalkinpoisto
AquaClean

Bazaarvoice_DA_CO_FAM
• S5400: PHI 5400 LatteGo

Huolto

• 2 vuoden takuu

Kestävä kehitys

• Ekoasetus
• Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W
• Kierrätettävä pakkausmateriaali: >95%
•
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* Perustuu Saksassa tehtyihin täysautomaattisten espressokeittimien
kuluttajatesteihin (2018).
* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen laskurin mukaan).
Kupillisten todellinen määrä vaihtelee kahvilaadun sekä huuhtelu- ja
puhdistustapojen mukaan.
* lämpötilassa 70–82 °C

