
 

 

Philips
Koffiezetapparaat 
voor capsules

• Dubbel shot, dubbel plezier
• Donkerblauw
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e nieuwe koffiemachine met capsules voor een dubbel shot.
ntdek de nieuwe L'OR Barista Sublime-koffiemachine met functie voor personalisatie 
n de hoeveelheid. Met het exclusieve systeem voor dubbele shots van L'OR Barista 
akt u twee espresso's tegelijk of een dubbele espresso in één kopje

Dubbel shot, dubbel plezier
• Nieuw exclusief L'OR Barista-koffiezetapparaat
• Zet 2 kopjes koffie tegelijk of 1 dubbel kopje koffie in één kopje
• Druk van maximaal 19 bar voor de perfecte espresso

Koffie voor elke gelegenheid
• Volledig koffiemenu: ristretto, espresso, lungo en meer
• Zet en personaliseer uw favoriete koffie
• Instelbare lekbak voor koppen van verschillende grootten

Compatibiliteit met espressocapsules
• 9 capsules in de doos
• Compatibel met L'OR Espresso- en L'OR Barista-capsules
• De herkenning voor dubbele capsules detecteert automatisch de capsulegrootte
• Ook geschikt voor Nespresso®*-capsules

Koffie voor elke gelegenheid
• Stel de hoeveelheid koffie in van 25 ml tot 270 ml



 Capsule voor dubbel shot

Het L'OR Barista-koffiezetapparaat is 
ontworpen voor gebruik in combinatie met de 
exclusieve L'OR Barista-capsules voor dubbele 
shots en L'OR Espresso-capsules voor enkele 
shots.

Ristretto voor 2
Ristretto voor 2 of een dubbele espresso voor 
uzelf.

Proefdoos koffie

Elk apparaat wordt geleverd met een breed 
assortiment capsules: 4 L'OR Espresso-
capsules voor enkele shots en 5 L'OR Barista-
capsules voor dubbele shots.

1 of 2 kopjes

Met het L'OR Barista-systeem zet u twee 
kopjes espresso of één dubbel kopje koffie in 
één kopje, dankzij de exclusieve L'OR Barista-
capsules voor dubbele shots. Geniet van 
ristretto voor twee of dubbele espresso voor 
uzelf.

Zet verschillende soorten koffie

Zet uw favoriete koffie met het L'OR Barista-
systeem. Geniet van een ristretto, espresso, 
lungo en meer met L'OR Espresso-capsules 
voor enkele shots, of verdubbel uw plezier met 
de exclusieve L'OR Barista-capsules voor 
dubbele shots.

Capsules voor dubbele shots
Zet de nieuwe exclusieve L'OR Barista-
capsules met dubbele shots.

Echte espressokwaliteit

Geniet van de smaak van echte espresso. Met 
het L'OR Barista-systeem zet u koffie met een 
hoge druk van tot wel 19 bar, zodat u bent 
verzekerd van de echte espressokwaliteit.

Aanpasbare lekbak

De automatische lekbak is eenvoudig aan te 
passen voor grote mokken of een latte 
macchiato-glas. Verwijder de grotere lekbak en 
geniet van uw grote mok koffie.

Herkenning voor dubbele capsules

L'OR Barista Smart Dual Capsule Recognition-
technologie detecteert automatisch de 
capsulegrootte en schakelt automatisch om 
naar de optimale koffie-instelling voor elk 
koffierecept.
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Kenmerken
Koffiezetapparaat voor capsules
Dubbel shot, dubbel plezier Donkerblauw
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Algemene specificaties
• Koppen tegelijkertijd: 1 or 2
• Eenvoudig te reinigen en onderhouden: 

Vaatwasmachinebestendige onderdelen, 
Ontkalkindicator

• Gebruiksgemak en comfort: Uitneembare lekbak, 
Verwijderbare tuit, Automatische uitschakeling, 
Afgiftestop, Verwijderbaar waterreservoir

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van verpakking (b x d x h): 

197x488x344 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 4,47 kg
• Afmetingen van product (b x d x h): 

157x402x276 mm

Land van herkomst
• Geproduceerd in: Roemenië

Technische specificaties
• Spanning: 220 - 240 V
• Snoerlengte: 0,8 m
• Koffiezettijd voor één kopje: 30 sec
• Frequentie: 50-60 Hz
• Capaciteit waterreservoir: 0,8 L
• Max. kophoogte: 100 mm
• Waterboilers: 1

• Pompdruk: maximaal 19 bar
• Koffiezettijd voor twee kopjes:                   <60 sec

Ontwerp
• Kleur(en): Donkerblauw

Gewicht en afmetingen
• Productgewicht: 3,35 kg

Duurzaamheid
• Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Technische specificaties
• Capaciteit waterreservoir: 6 kopjes, afhankelijk van 

het gekozen recept

Afwerking
• Materiaal lekbak: Plastic
• Materiaal tuit: Metaal

Service
• 2 jaar garantie

Duurzaamheid
• Energieverbruik in stand-by:                   <0,5 W
• Energieverbruik koffiezetten: 1450 W
•
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* Handelsmerk van een derde partij, niet verbonden aan Jacobs 
Douwe Egberts en/of Philips
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