
ESPRESSO
PHILIPS 3200-serie
MET VERSE MELK 

Philips EP3246/99 LatteGo
Heerlijke verse bonenkoffie, gemakkelijker dan ooit. 



Maak met één druk op de knop heerlijke koffievariaties, zoals espresso, koffie, 
cappuccino en latte macchiato. Met LatteGo geeft u uw koffie eenvoudig een 
zijdezacht melkschuimlaagje en het systeem is in 15 seconden schoon te maken.

Een gevariëerd aanbod koffie, aangepast aan uw smaak
• Geniet binnen een handomdraai van 5 koffievariaties
• Eenvoudig uw koffie selecteren met een intuïtief touchdisplay
• Pas de sterkte, hoeveelheid en het malingniveau van de bonen aan

Gemaakt voor uitzonderlijke koffiemomenten
• Kopje na kopje de perfecte temperatuur, smaak en cremalaag*
• Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting
• Zijdezacht en glad melkschuim met het snelle LatteGo-systeem

Moeiteloos gebruik en schoonmaak voor alledaags genot
• LatteGo is supergemakkelijk schoon te maken: 2 delen, geen buizen
• Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean
• Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep
• Vaatwasmachinebestendige onderdelen om het u gemakkelijk te maken

*Gebaseerd op 8 vervangen filters zoals aangegeven door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes hangt af van gekozen koffievarianten en van het afspoelen en schoonmaken. 
Op basis van consumententests in Duitsland waarbij vooraanstaande volautomatische espressomachines (koffie + melk) met één druk op de knop werden vergeleken (2017). 
Op basis van 70-82 °C. Meer info over de machine: https://www.philips.be/c-p/EP3246_70/series-3200-volautomatische-espressomachines

https://www.philips.be/c-p/EP3246_70/series-3200-volautomatische-espressomachines


AquaClean-waterfilters

U hoeft u uw espressomachine pas na 5000 kopjes* te ontkalken als u de 

gepatenteerde AquaClean-waterfilter elke 600 koppen vervangt.

Ontkalking

Om optimale prestaties en de best mogelijke koffie te garanderen dient u uw 

espressomachine elke 6 maanden met deze ontkalker te ontkalken indien er 

geen AquaClean-filters gebruikt worden.

Reining

Het wordt aanbevolen om elke maand het melksysteem te reinigen met een

zakje schoonmaakpoeder van Philips.

Onderhoud en garantie:

Bij problemen, defecten of voor garantie kunt u alle info bekijken en uw machine 

aanmelden op de website van Philips: www.philips.be/c-p/EP3246_70.

http://www.philips.be/c-p/CA6903_10/kalk-en-waterfilter
http://www.philips.be/c-p/CA6700_10/espressoapparaatontkalker
https://www.philips.be/c-p/CA6705_10/zakjes-schoonmaakpoeder-voor-het-melkdoorloopsysteem
https://www.philips.be/c-p/EP3246_70/series-3200-volautomatische-espressomachines/ondersteuning


Aantal gebruikers 
7 tot 10 per dag

Melkcontainer
0.26L

Elektriciteit
230 V
Klasse A

Inhoud container
275 gr

Koffievariaties
Zwarte koffie, Espresso, 
Cappuccino, Americano,
Latte Macchiato, Heet water

Waterfilter
AquaClean filter 
Vervangen na 600 koppen

Inhoud watertank
1.8 L

Koffiemaling instelbaar
Ja, 12 opties

Vaatwasbestendig
Lekbak & LatteGo container

Afmetingen machine 
246 x 371 x 433 mm
H x b x d

Koffiesterkte instelbaar
Ja, 3 opties

Garantie
2 jaar via Philips

Gewicht (leeg)
8 kg

Temperatuur instelbaar
Ja, 3 opties

Inbegrepen accessoires
AquaClean filter, maatlepel, 
waterhardheid tester, 
LatteGo opbergdeksel
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.


