
One-touch
espressomaskine

HD5730/10

Så enkelt, så lækkert
Tryk en enkelt gang for at få perfekt cappuccino eller macchiato

Philips' førsteklasses one-touch espressomaskine brygger lækker cappuccino med et enkelt tryk på en knap:

Mælken skummes og tilsættes kaffen automatisk. Det slanke design i rustfrit stål tager sig også godt ud fra alle

vinkler.

Nem cappuccino

Tryk en enkelt gang for at få perfekt cappuccino eller latte macchiato

Automatisk mælkeskumning i unik mælkebeholder

Hurtig: Mælk og espresso tilberedes på samme tid

Unik mælkebeholder

Nem opbevaring i køleskabsdør

Tåler opvaskemaskine

Auto Clean-knap til øjeblikkelig rengøring

Lækre resultater

Brygning ved højt tryk på 15 bar: Enestående aroma og cremelag

Fuldautomatisk system, der sikrer ensartet smag

Automatisk mølle i professionel kvalitet til maling af friske bønner

Nemt forståeligt display

Fuld bekvemmelighed



One-touch espressomaskine HD5730/10

Vigtigste nyheder Specifikationer

Nem cappuccino

Philips' nye one-touch espressomaskine giver

dig lækre espressovarianter som cappuccino og

latte macchiato med et enkelt tryk på en

knap. Bønnerne friskmales hver gang af den

automatiske mølle. Mælken skummes og

tilsættes kaffen automatisk, så du ikke behøver

at skulle fumle med koppen under en varm

dampdyse. Den unikke mælkebeholder sættes

desuden nemt på maskinen, passer perfekt i

køleskabet og kan tilmed maskinopvaskes.

Med blot et enkelt tryk serveres dine foretrukne

espressovarianter derhjemme på få øjeblikke.

Automatisk mælkeskumning

Automatisk mælkeskumning i unik

mælkebeholder

Kan opbevares i køleskabsdør

Nem opbevaring i køleskabsdør

Tåler opvaskemaskine

Tåler opvaskemaskine

Auto Clean-knap til øjeblikkelig rengøring

Auto Clean-knap til øjeblikkelig rengøring

Brygning ved højt tryk på 15 bar

Brygning ved højt tryk på 15 bar: Enestående

aroma og cremelag

Fuldautomatisk

Fuldautomatisk system, der sikrer ensartet

smag

Automatisk mølle i professionel kvalitet

Automatisk mølle i professionel kvalitet til

maling af friske bønner

Kopvarmer

Kopvarmer i rustfrit stål, så drikkevarerne holder

sig varme længere

Masser af valgmuligheder

Masser af valgmuligheder: Espresso,

cappuccino, café crème m.v.

Indstillinger, der er nemme at justere

Indstillinger, der er nemme at justere

(mængde, styrke, temperatur)

Nemt tilgængelig vandtank

Nemt tilgængelig vandtank på forsiden

Automatiske rensnings- og

afkalkningsprogrammer

Automatiske rensnings- og

afkalkningsprogrammer

Varmtvandsdispenser

Varmtvandsdispenser til varme drikkevarer

Tekniske specifikationer

Thermoblock-system: 2x, rustfrit stål

Strøm: 1350 W

Tryk: 15 bar

Vandtank: 1,7 l

Beholder til kaffebønner: 220 g

finhedsindstillinger til maling af bønner: 13

Design og finish

Kabinet: Rengøringsvenlig belægning, der

afviser fingeraftryk, Design i børstet stål og

aluminium

Oprindelsesland

Made in: Italy
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