
Czy zastanawiałeś się, ile wydajesz w ciągu roku
na kawę na mieście? 

Przygotowanie kawy w domu i korzystanie z wielorazowych
kubków lub termosów to ogromna różnica dla portfela i środowiska!

Dostosuj ustawienia ekspresu i stwórz swój pro�l wybierając jedno
z ustawień mocy, ilości kawy i mleka oraz temperatury,

abyś w każdej chwili mógł napić się idealnej kawy.

Średnia cena kawy12 PLN
Średnia liczba dni roboczych250

250 Liczba papierowych i plastikowych odpadów 

3000 PLN W skali roku

Philips LatteGo
Twój osobisty
barista.

Efekt Latte

Phiips LatteGo
ulubione kawy w jednym urządzeniu! 

Moja ulubiona kawa

Espresso Czarna kawa Cappuccino Latte macchiato

Flat white Café au lait Americano Ristretto

Łatwa obsługa 
Spieniacz do mleka składa się tylko z dwóch
części i nie posiada żadnych rurek. 

Błyskawiczne czyszczenie 
Tylko 15 sekund* by umyć dwuczęściowy
spieniacz LatteGo pod bieżącą wodą.

Mycie w zmywarce 
Pojemnik LatteGo można wygodnie
myć w zmywarce. 

LatteGo
najszybszy w czyszczeniu
system spieniania mleka* 

*Na podstawie testów konsumenckich przeprowadzonych na próbie 84 uczestników przez niezależną agencję badawczą,
porównujących wiodące automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (luty 2018, Niemcy).

Obsługa:
intuicyjny panel dotykowy 

Dodatkowe funkcje:
system LatteGo, intuicyjny panel sterowania, ceramiczny młynek,
�ltr wody AquaClean, system Aroma Extract, funkcja Moja Kawa

Menu kaw(3):
espresso, cappuccino, czarna kawa 

Philips 2200 LatteGo
– dla początkujących

Obsługa:
3-kolorowy wyświetlacz dotykowy z ikonami

Dodatkowe funkcje:
system LatteGo, 2 pro�le użytkownika, ceramiczny młynek,
intuicyjny panel sterowania, �ltr wody AquaClean,
system Aroma Extract , łatwa personalizacja

Menu kaw(8): 
espresso,  cappuccino, czarna kawa, americano, latte macchiato,
caffé crema, café au lait, ristretto 

Philips 4300 LatteGo
– dla wymagających

Obsługa:
kolorowy wyświetlacz dotykowy z ikonami 

Dodatkowe funkcje:
system LatteGo, 4 pro�le użytkownika, funkcja Extra Shot,
system Aroma Extract, intuicyjny panel sterowania,
ceramiczny młynek, łatwa personalizacja, �ltr wody AquaClean 

Menu kaw(12): 
espresso, kawa czarna, americano, latte macchiato, espresso lungo,
caffe latte, ristretto, caffé crema, �at white, café au lait
oraz opcję kubka na wynos 

Philips 5400 LatteGo 
– dla koneserów

Obsługa:
dotykowy panel sterowania 

Dodatkowe funkcje:
system LatteGo, intuicyjny panel sterowania, ceramiczny młynek,
system Aroma Extract, funkcja Moja Kawa, �ltr wody AquaClean

Menu kaw(5): 
espresso,  cappuccino, czarna kawa,
americano, latte macchiato 

Phiips 3200 LatteGo
– dla średniozaawansowanych

Przeczytaj więcej na
www.philips.pl

https://www.philips.pl/c-e/blog/dom/picie-kawy/porady/philips-lattego-ktory-wybrac.html

