
 

 

Philips
Sistem de lapte 
LatteGo

• Sistem de lapte cu 2 piese fără 
tuburi

• Spumă de lapte cremoasă
• Lavabil în mașină, ușor de 

curăţat
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atteGo, sistemul de lapte cu 
ea mai rapidă curăţare*
tteGo adaugă varietăţilor cu lapte o spumă fină şi cremoasă, este uşor de configurat şi 
ate fi curăţat în doar 15 secunde*.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău
• Spumă de lapte fină și cremoasă datorită camerei de spumare rapidă a sistemului de lapte

Utilizare și curăţare fără efort pentru delectare zilnică
• Ambele piese ale sistemului LatteGo pot fi curăţate în mașina de spălat vase
• Capacul de depozitare de pe LatteGo menţine laptele proaspăt în frigider
• LatteGo este extrem de ușor de curăţat: 2 piese, fără tuburi



 Sistem de lapte din 2 piese, fără tuburi

Sistemul nostru de lapte din 2 piese nu are tuburi sau 
piese ascunse și poate fi curăţat în doar 15 secunde 
la robinet* sau în mașina de spălat vase.

Sistem de lapte LatteGo

Completează-ţi cafeaua cu un strat de spumă de 
lapte fină și cremoasă. LatteGo amestecă laptele cu 
aer la viteză mare în camera de spumare rotundă, 
apoi adaugă în ceașcă un strat cremos de spumă de 
lapte, fără stropi și exact la temperatura potrivită.

Lavabil în mașina de spălat vase

Pentru confortul tău, poţi pune sistemul LatteGo în 
mașina de spălat vase. Aceasta va economisi timp și 
va asigura o curăţare igienică.

Capac de depozitare

Pentru depozitare ușoară și comodă în frigider sau 
afară poţi folosi capacul de depozitare special pentru 
LatteGo
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Specificaţii
Ţara de origine
• Fabricat în: Germania
•

* Pe baza testelor de consum din Germania, comparând espresoare 
complet automate de top, cu o singură atingere (cafea + lapte) (2017)
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