
 

 

Philips 3000 series

5 dostępnych napojów
System Easy Cappuccino
Czarny
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Tw

D
Ur
ca
pr
oje ulubione cappuccino za jednym dotknięciem przycisku

uża pojemność, mały rozmiar
ządzenia firmy Philips z serii 3000 Easy Cappuccino umożliwiają przyrządzenie ulubionego 
ppuccino za jednym dotknięciem. Dzięki dużej pojemności i niewielkim rozmiarom możesz 
zygotować espresso, kawę i cappuccino ze świeżych ziaren — wystarczy dotknąć przycisku.

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu
• 5 rodzajów napojów, w tym cappuccino, na wyciągnięcie ręki
• Przygotowywanie cappuccino nigdy nie było tak proste
• Regulacja ilości kawy, 2 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka

Świeży smak kawy
• 20 tysięcy filiżanek najlepszej kawy dzięki trwałym młynkom ceramicznym
• Regulowany kranik kawy pasuje do każdej filiżanki
• Kawa w idealnej temperaturze dzięki szybkiemu bojlerowi

Delektuj się kawą każdego dnia bez zbędnego wysiłku
• Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji
• W zestawie łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu zewnętrzny pojemnik na mleko
• Specjalna konstrukcja maksymalizuje pojemność w kompaktowej obudowie
• Dbałość o higienę dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
• Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. 

odkamieniania



 Zewnętrzny pojemnik na mleko

Rozkoszuj się kremowym cappuccino z 
ulubionym mlekiem dzięki zewnętrznemu 
pojemnikowi na mleko z możliwością mycia w 
zmywarce. Można łatwo odłączyć go od 
ekspresu i przechowywać w lodówce, aby 
mleko zachowało świeżość na długo. 
Przygotowanie cappuccino z dowolnym 
rodzajem mleka jeszcze nigdy nie było tak 
łatwe.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są wykonane w całości z 
ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne, dzięki 
czemu umożliwiają parzenie świeżej i 
aromatycznej kawy, której wystarczy na co 
najmniej 20 tysięcy filiżanek.

5 rodzajów napojów

Delektuj się ulubionymi napojami podczas 
wyjątkowych chwil. Bez względu na to, czy 
masz ochotę na espresso, kawę czy napój 
mleczny, w pełni automatyczny ekspres 
błyskawicznie i bez żadnych problemów 
przygotuje dla Ciebie idealny napój.

Regulowany kranik kawy

Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje 
do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie 
rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W ten 
sposób serwowane espresso ma zawsze 
właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje 
czysty.

Możliwość dostosowania kawy do swoich 
upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele 
opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju 
do swoich upodobań. Moc i czas parzenia 
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!

System Easy Cappuccino

Naciśnij przycisk i po kilku sekundach 
otrzymasz doskonale zaparzone espresso ze 
świeżo zmielonych ziaren. Przygotowanie 
Twojego ulubionego cappuccino nigdy nie było 
tak proste — wszystko dzięki nowemu 
systemowi do spieniania mleka Easy 
Cappuccino!
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Zalety
W pełni automatyczny ekspres do kawy
5 dostępnych napojów System Easy Cappuccino, Czarny
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Możliwość personalizacji
• Ustawienia mocy aromatu: 2
• Ilość kawy: Regulowana
• Ustawienia młynka: 5
• Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: 

Nie
• Profile użytkowników: 1

Informacje ogólne
• System spieniania mleka: System Easy Cappuccino
• Interfejs użytkownika: Przyciski LED

Inne funkcje
• Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi 

dot. odkamieniania
• Główny wyłącznik
• Szybki bojler
• Wyjmowany blok zaparzający

Dane techniczne
• Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji

• Częstotliwość: 50 Hz
• Maks. wysokość filiżanki: 152 mm
• Napięcie: 230 V
• Kolor i wykończenie: Czarny
• Długość przewodu: > 100 cm
• Zgodność filtra: Brita Intenza
• Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu urządzenia
• Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia
• Waga produktu: 7,2 kg
• Wymiary produktu: 215 x 330 x 429 mm
• Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
• Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Różnorodność
• Napoje: Espresso, Gorąca woda, Cappuccino, 

Pianka z mleka, Kawa
• Funkcja mielonej kawy: Nie
• Funkcja Double Cup
• Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie
•
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