
 

** Na základe spotrebiteľských testov v Nemecku, v porovnaní s poprednými  
    jednodotykovými, plne automatickými kávovarmi na prípravu kávy espreso s mliekom (2017).

*** Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok 
      závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

* Akcia trvá od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020. Viac na www.philips.sk/mbg60-kavovary. Viac na www.philips.sk/lattego

LatteGo
Zamatovo hebká mliečna
pena vďaka mliečnemu riešeniu  
s najrýchlejším čistením na trhu**

Lahodné kávové speciality
Stlačením jediného tlačidla
si doprajete skutočnú chuť
kávových zŕn

Keramický mlýnek
Extrémne odolný, neprehrieva
sa, zachováva plnú arómu
a chuť kávových zŕn

AquaClean filtr
Až 5 000 šálok bez odstraňovania 
vodného kameňa***

Lahodné kávové špeciality  
jednoduchšie než kedykoľvek predtým

s najrýchlejším čistením
systému na mlieko**

Plnoautomatické kávovary



Čo musíte  
urobiť, aby ste dostali  
svoje peniaze späť?

Zaregistrujte váš produkt na adrese    
www.philips.cz/mbg60-kavovary  
a to najneskôr do 21 dní od nákupu.
Najneskôr 60 dní od nákupu odošlite žiadosť o vrátenie  
výrobku prostredníctvom webového formulára na vyššie uvedenej adrese.
 

• Vrátený výrobok musí byť riadne vyčistený, nepoškodený, v pôvodnom obale,  
so všetkými doplnkami a s kópiou dokladu o nákupe.

• Výrobok nie je možné vrátiť priamo v predajni, vždy je potrebné za týmto účelom 
zaslať žiadosť o vrátenie výrobku prostredníctvom webového formulára.

• Do tejto akcie sú zaradené výrobky: automatické kávovary Philips LatteGo  
EP5334/10 a EP2230/10 zakúpené v období od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020.  

* Úplné pravidlá akcie nájdete na www.philips.sk

LatteGo - systém na napeňovanie mlieka  
s doteraz najrýchlejším spôsobom čistenia!*

Ľahké skladovanie
Nádobku s mliekom ľahko uzavriete 
pomocou špeciálneho veka, a môžete 
tak jednoducho uchovať zvyšné mlieko 
v chladničke.

Rýchle čistenie
LatteGo nemá žiadne hadičky,  
iba 2 súčasti. Vyčistíte ho jednoducho 
opláchnutím pod tečúcou vodou  
alebo v umývačke riadu.   

* Na základe testovania nemeckými zákazníkmi v porovnaní s poprednými jednodotykovými, plnoautomatickými kávovarmi  
  na prípravu kávy espresso s mliekom (2017).


