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Så enkelt, så deilig

Trykk én gang for perfekt cappuccino eller macchiato
Denne førsteklasses ettrykks espressomaskinen fra Philips gir deg deilig cappuccino med 
bare ett tastetrykk. Melk skummes og tilsettes kaffen din automatisk. Maskinens slanke 
design i rustfritt stål gjør dessuten at den ser stilig ut fra enhver vinkel.

Fullkommen brukervennlighet
• Automatisk skylling før og etter bruk
• Bryggeenhet som er enkel å fjerne og rense
• Lett tilgjengelig vanntank på forsiden
• Automatiske programmer for rens og avkalking
• Tappekran med varmt vann til varme drikker

Selvforklarende display
• Programmerbar autostart (oppvåkning)
• Sensorer varsler automatisk fra når noe må gjøres (f.eks. å fylle vann, avkalke)
• Foretrukne innstillinger kan lagres
• Enkelt justerbare innstillinger (mengde, styrke, temperatur)



 Cappuccino i en fei

Den nye ettrykks espressomaskinen fra Philips 
gir deg deilige espressovarianter som 
cappuccino og latte macchiato med bare ett 
tastetrykk. Kaffebønnene males ferske hver 
gang i den automatiske kvernen. Melk blir så 
skummet og tilsatt kaffen din automatisk, slik at 
du slipper å måtte svinge melkemuggen under 
steamtuten. Den unike melkebeholderen lar 
seg dessuten enkelt feste på maskinen, den 
passer perfekt i kjøleskapet og kan til og med 
vaskes i oppvaskemaskinen. Med bare ett 
tastetrykk kan du nyte dine espressofavoritter 
hjemme på bare et øyeblikk.

Automatisk melkeskumming

Automatisk skumming av melk i unik 
melkebeholder

To separate vanntanker
Raskt: Melk og espresso tilberedes samtidig

Oppbevaring i kjøleskapsdøren

Praktisk oppbevaring i kjøleskapsdøren

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Kan vaskes i oppvaskmaskin

Autorens-knapp for øyeblikkelig rensing

Autorens-knapp for øyeblikkelig rensing

15 bars høytrykksbrygging

Høytrykksbrygging med 15 bar: Deilig aroma 
og kremet overflate

Helautomatisk

Helautomatisk system garanterer samme smak 
hver gang

Automatisk kvern av profesjonell 
kvalitet

Automatisk kvern av profesjonell kvalitet 
maler ferske kaffebønner
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Utforming og utseende
• Kabinett: Overflate med anti-

fingeravtrykksfunksjon som er enkel å rengjøre, 
Børstet rustfritt stål og aluminium

Opprinnelsesland
• Produsert i: Italia

Tekniske spesifikasjoner
• Strøm: 1350 W
• Trykk: 15 bar
• Vannbeholder: 1,7 L
• Beholder for kaffebønner: 220 g
• Innstilling av malegrad for kvern: 13
• Thermoblock-system for vanntank: 2 x, rustfritt 

stål
•
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