
 

 

Philips Philips 5400 
Series
Popolnoma samodejni 
espresso kavni aparati

• 12 napitkov
• Rešitve za mleko LatteGo
• Kromiran
• TFT-zaslon

EP5447/90
12 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli
Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, 
kapučino in mleko s kavo. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato 
mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*

Različne vrste kave po vašem okusu
• Svilnato gladek kapučino; sveže pripravljen doma.
• Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom
• Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave
• Vsakokrat popolna skodelica kave zahvaljujoč 4 uporabniškim profilom
• Vsak trenutek si lahko privoščite katero koli od 12 kav, vključno s kavo z mlekom

Visokokakovostna kava iz svežih zrn
• 20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki
• Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici**
• Enostavno prilagodite svojemu okusu z 12 stopnjami mlinčka
• Še več okusa zahvaljujoč funkciji dvojne kave

Enostavna uporaba in čiščenje za vsakdanji užitek
• Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje
• Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic*** brez odstranjevanja vodnega kamna
• Vrhunski aparat, elegantno zasnovan za kuhinjo



 Mlečni sistem LatteGo

Uživajte v svilnato gladkem kapučinu, tudi z 
vašimi najljubšimi rastlinskimi nadomestki 
mleka. Zahvaljujoč tehnologiji ciklonskega 
penjenja aparat LatteGo iz različnih vrst mleka 
in rastlinskih nadomestkov s pravo količino 
maščobe in beljakovin naredi plast najboljše 
goste pene.

12 odličnih kav

Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih 
vrstah kave, od močnega espressa do slastnega 
kapučina. Popolnoma samodejni espresso 
kavni aparat v trenutku in brez posebnih 
priprav poskrbi za popolno skodelice kave.

Intuitiven zaslon

Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje 
odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj 
korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in 
potešite željo po skodelici kave.

Funkcija za prilagoditev kave

S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno 
prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter 
dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem 
okusu.

Uporabniški profili
Štirje uporabniški profili s shranjenimi 
prilagojenimi recepti omogočajo, da vsakokrat 
uživate v svoji najljubši kavi. Z dodatnim 
profilom za goste boste lahko tudi 
obiskovalcem pripravili njihovo najljubšo kavo, 
ne da bi morali spremeniti svojo.

Funkcija dvojne kave

Izboljšajte intenzivnost napitka s funkcijo 
dvojne kave, ki doda močan okus brez 
grenkobe.

Popolna temperatura in aroma

Sistem Aroma Extract inteligentno določi 
optimalno ravnotežje med temperaturo 
priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje 

temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer 
regulira pretok vode, da si lahko privoščite 
odlične kave.

12-stopenjska prilagoditev mlinčka

Naši trpežni keramični mlinčki se lahko 
prilagodijo v 12 korakih, tako da lahko zrna 
zmeljete v stopnjah od izjemno finega prahu do 
grobo zmletih zrn.

100 % keramični mlinčki

Z našim trpežnim keramičnim mlinčkom lahko 
dobite najboljši okus kave. Naši ostri mlinčki iz 
zrn izvlečejo najboljšo aromo in okus. Izdelani 
so iz 100-odstotno keramičnega materiala, kar 
zagotavlja življenjsko dobo za vsaj 20.000 
skodelic, od grobega do izjemno finega mletja.

Izjemno enostavno čiščenje

Pladenj za kapljanje in posodo za zmleto kavo 
sistema LatteGo lahko priročno operete v 
pomivalnem stroju. S tem prihranite čas in 
zagotovite higiensko čiščenje.
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Dodatna oprema
• Priloženo: Merilna žlička, Testni trak za trdoto 

vode, Filter AquaClean, Tuba maziva, Pokrov 
posode za shranjevanje LatteGo

Tehnične specifikacije
• Napetost: 230 V
• Dolžina kabla: 100 cm
• Barva: Črna
• Frekvenca: 50 Hz
• Prostornina vrčka za mleko: 0,26 L
• Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
• Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 serv
• Teža izdelka: 8 kg
• Prostornina za kavna zrna: 275 g
• Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
• Posoda za vodo: Dostop s sprednje strani
• Združljivost filtra: AquaClean
• Tlak črpalke: 15 bar
• Površina: Kromiran
• Dimenzije izdelka: 246x372x433 mm

Država porekla
• Izdelano na: Romuniji
• Zasnovano v: Italiji

Splošne specifikacije
• Nastavljiva višina dulca: 85–145 mm
• Rešitve za mleko: LatteGo
• Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: 

Pladenj za kapljanje, LatteGo
• Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira filtre 

AquaClean
• Vrsta zaslona: TFT

Prilagoditev
• Nastavitve za moč arome: 5
• Nastavitve mlinčka: 12
• Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
• Nastavitev arome pri predkuhanju
• Uporabniški profili: 4, Gost
• Nastavitve temperature: 3

Različnost
• Napitki: Espresso, Kava, Ameriška kava, Kapučino, 

Mleko s kavo, Bela kava, Kava z mlekom, Caffe 
Latte, Kremna kava, Ristreto, Dolgi espresso, 
Funkcija za potovalni lonček, Spenjeno mleko, 
Vroča voda

• Možnost za kavni prašek
• Dvojna skodelica
• Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge funkcije
• Snemljiva kuhalna enota
• Tesnilo za aromo
• Vodeno odstranjevanje vodnega kamna
• AquaClean

Servis
• 2-letna garancija

Trajnost
• Nastavitev ECO
• Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
• Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: 

> 95 %
•
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Specifikacije
Popolnoma samodejni espresso kavni aparati
12 napitkov Rešitve za mleko LatteGo, Kromiran, TFT-zaslon

* Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne 
popolnoma avtomatske espresso kavne aparate z enim dotikom 
(kava in mleko) (2018).

* *Na osnovi 70–82 °C.
* **Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. 

Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter 
vzorcev izpiranja in čiščenja.

http://www.philips.com

