Plnoautomatické kávovary

Lahodné kávové speciality
snadněji než kdy předtím

s nejrychlejším čištěním
systému na mléko**
LatteGo
Sametově hebká mléčná pěna díky
mléčnému řešení s nejrychlejším
čištením na trhu**

Keramický mlýnek
Extrémně odolný, nepřehřívá se,
zachovává plné aroma a chuť
kávových zrn

Lahodné kávové speciality
Stisknutím jediného tlačítka
si dopřejete opravdovou chuť
kávových zrn

AquaClean filtr
Až 5 000 šálku bez odstraňování
vodního kamene***

* Akce trvá od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020. Více na www.philips.cz/mbg60-kavovary.
** Na základě testování německými zákazníky v porovnání s předními jednodotykovými,
plně automatickými kávovary na přípravu kávy espresso s mlékem (2017).
*** Založeno na 8 výměnách filtrů, podle pokynů přístroje. Skutečný počet šálků závisí
na zvolených variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.

Více na www.philips.cz/lattego

Co musíte udělat,
abyste dostali
své peníze zpět?
Zaregistrujte váš produkt na adrese
www.philips.cz/mbg60-kavovary
a to nejpozději do 21 dnů od nákupu.
Nejpozději 60 dnů od nákupu odešlete žádost o vrácení
výrobku prostřednictvím webového formuláře na výše uvedené adrese.
• Výrobek lze vrátit pouze řádně vyčištěný, nepoškozený, v původním obalu,
se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.
• Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně, vždy je třeba za tímto účelem odeslat
žádost o vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře.
• Do této akce jsou zařazeny výrobky: automatické kávovary Philips LatteGo
EP5334/10 a EP2230/10 zakoupené v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020.
* Úplná

pravidla akce naleznete na www.philips.cz

LatteGo - systém na napěňování mléka
s doposud nejrychlejším způsobem čištění!

*

Rychlé čištění
LatteGo nemá žádné hadičky,
pouze 2 díly. Vyčistíte jej jednoduše
opláchnutím pod tekoucí vodou
nebo v myčce.

Snadné skladování
Nádobku s mlékem snadno uzavřete
pomocí specialního víka, a můžete
tak jednoduše uchovat zbylé mléko
v ledničce.

* Na základě testování německými zákazníky v porovnání s předními jednodotykovými, plně automatickými kávovary na přípravu kávy
espresso s mlékem (2017).

