
Espreso – nápoj
jediný stiskem

HD5730

Tak snadné a tak lahodné
Stiskem jediného tlačítka připravíte dokonalé cappuccino nebo macchiato

Prvotřídní espresovač Philips vám připraví lahodné cappuccino stiskem jediného tlačítka. Mléko se napění a

přidá do kávy automaticky. Úhledné provedení z nerezové oceli zajišťuje skvělý vzhled zařízení ze všech stran.

Cappuccino snadno

Jediné stisknutí tlačítka stačí k přípravě lahodného cappuccina nebo latte macchiato

Automatické napěnění mléka v jedinečném zásobníku na mléko

Rychlý: mléko a espreso jsou připravovány současně

Jedinečný zásobník na mléko

Snadné uložení ve dveřích ledničky

Lze umístit do myčky

Tlačítko Auto Clean pro okamžité vyčištění

Lahodná káva

Příprava pomocí vysokého tlaku 15 bar: skvělé aroma a vrstva pěny

Plně automatický systém zaručuje stálost chuti

Automatický mlýnek s profesionální kvalitou na čerstvé pomletí zrn

Sebevysvětlující displej

Naprosté pohodlí
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Přednosti Specifikace

Cappuccino snadno

Nový espresovač Philips umožňuje připravit

lahodnou kávu espreso na několik způsobů,

například jako cappuccino a latte macchiato,

stiskem jediného tlačítka. Zrna jsou pokaždé

čerstvě namleta automatickým mlýnkem. Poté

se napění mléko a automaticky je přidáno do

kávy, takže už nemusíte kroužit nádobou pod

tryskou na páru. A co víc – jedinečný zásobník

na mléko lze na zařízení snadno nasazovat,

můžete jej bez problémů uložit do ledničky a

dokonce mýt v myčce nádobí. Stačí jeden stisk

a za několik okamžiků si můžete vychutnávat

své oblíbené varianty espresa.

Technické údaje

Spotřeba: 1 350 W

Tlak: 15 bar

Nádržka na vodu: 1,7 l

Nádoba na kávová zrna: 220 g

Ohřívač vody v termobloku: Nerezová ocel, 2

x

Nastavení hrubosti mletí: 13

Design a provedení

Kryt: Leštěná nerezová ocel a hliník, Povrch

odolný proti otiskům prstů se snadným

čištěním

Země původu

Vyrobeno v: Itálii
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