
 

 

Philips Series 5000
W pełni automatyczny 
ekspres do kawy

3 rodzaje napojów
Klasyczny spieniacz do mleka
PianoBlack
AquaClean
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Łatwe przygotowywanie 3 rodzajów kawy ze świeżych ziaren
Aromatyczne espresso i duża kawa na wyciągnięcie ręki
Delektuj się aromatycznymi napojami kawowymi ze świeżych ziaren za dotknięciem 
przycisku. Wszystkie napoje, w tym espresso, dużą kawę i americano, można dostosować 
do swoich upodobań, wybierając moc, temperaturę i objętość.

Wysokiej jakości kawa ze świeżych ziaren
• Gwarancja stałej efektywności — możesz zaparzyć aż do 20 000 filiżanek
• Gorąca kawa już od pierwszej filiżanki dzięki szybkiemu bojlerowi
• Dzięki uszczelnieniu Aroma ziarna dłużej zachowują świeżość

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu
• Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka
• Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka
• Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Codzienne użytkowanie i czyszczenie bez wysiłku
• Dbałość o higienę dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
• Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean



 Ceramiczne młynki

Ceramiczny materiał zapewnia trwałość oraz 
cichą pracę, której jakość nie pogorszy się z 
czasem. Dzięki temu kawa zawsze będzie 
zmielona tak jak za pierwszym razem i 
wydobędziesz z ziaren to, co najlepsze, nawet 
po przygotowaniu ponad 20 000 filiżanek.

Szybki bojler

Koniec z niewystarczająco ciepłą kawą. Szybki 
bojler błyskawicznie przygotuje dla Twojej 
rodziny gorącą kawę i cappuccino już od 
pierwszej filiżanki. Sekret tkwi w obudowie z 
lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która 
może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Zachowaj aromat ziaren
Nowe uszczelnienia Aroma będą chronić 
Twoje ulubione ziarna kawy i zadbają o to, aby 
wraz z upływem czasu nie utraciły swojego 

pierwotnego aromatu. Ponadto ograniczają 
głośność, z jaką pracuje młynek.

Klasyczny spieniacz do mleka

Klasyczny spieniacz do mleka, który bariści 
nazywają „Pannarello”, wytwarza parę, co 
pozwala przygotować delikatną piankę z mleka 
do cappuccino. Odkryj w sobie baristę, 
przygotowując pyszne napoje mleczne w 
tradycyjny sposób!

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele 
opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju 
do swoich upodobań. Moc, czas parzenia, 
temperaturę i smak każdego napoju można w 
prosty sposób spersonalizować i zapisać w 
pamięci urządzenia. Dzięki naszemu 
ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, 

eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie 
tylko masz ochotę!

Funkcja MEMO

Dzięki funkcji pamięci, która umożliwia 
ustawienie i zapisanie odpowiedniego czasu 
parzenia kawy i cappuccino, zawsze otrzymasz 
napój zaparzony zgodnie z Twoimi 
preferencjami. Ekspres wyposażony w tę 
funkcję będzie pamiętać, jaką kawę i 
cappuccino lubisz.

Wyjmowany blok zaparzający

Blok zaparzający, stanowiący kluczowy 
element każdego w pełni automatycznego 
ekspresu, należy regularnie czyścić. Całkowicie 
wyjmowany blok zaparzający można dokładnie 
wyczyścić, opłukując pod bieżącą wodą.
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Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
3 rodzaje napojów Klasyczny spieniacz do mleka, PianoBlack, AquaClean
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Wzornictwo
• Kolor: Czarny

Kraj pochodzenia
• Miejsce produkcji: Rumunia

Informacje ogólne
• System spieniania mleka: Klasyczny spieniacz do 

mleka
• Interfejs użytkownika: Podstawowy rodzaj 

wyświetlacza

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji
• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
• Napięcie: 230 V
• Długość przewodu: > 100 cm
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
• Waga produktu: 7,2 kg
• Wymiary produktu: 221 x 340 x 430 mm
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 5
• Ilość kawy: Regulowana
• Ustawienia młynka: 5
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

Nie
• Profile użytkowników: 1
• Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Gorąca woda, Kawa, Americano
• Funkcja mielonej kawy
• Funkcja Double Cup

Inne funkcje
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Główny wyłącznik
• Szybki bojler
• Wyjmowany blok zaparzający
• Gusto Perfetto
•
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Dane techniczne
W pełni automatyczny ekspres do kawy
3 rodzaje napojów Klasyczny spieniacz do mleka, PianoBlack, AquaClean

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. 
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, 
płukania i czyszczenia.
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