
 

Sustav za mlijeko
LatteGo

 
Dvodijelni sustav za mlijeko bez
cijevi

Svilenkasto glatka mliječna
pjena

Perivo u perilici posuđa, lako se
čisti

 

CA6708/10

LatteGo, sustav za mlijeko

koji se najbrže čisti*

LatteGo napicima s mlijekom dodaje svilenkasto glatku pjenu, lako se postavlja i

može se očistiti za samo 15 sekundi*.

Uporaba i čišćenje bez napora omogućuju svakodnevno uživanje

LatteGo se izuzetno lako čisti: dvodijelni sustav bez cijevi

Oba dijela sustava LatteGo mogu se prati u perilici posuđa

Poklopac za spremanje na sustavu LatteGo održava mlijeko svježim u hladnjaku

Razni okusi kave za svačiji ukus

Svilenkasto glatka mliječna pjena zahvaljujući vrlo brzom sustavu LatteGo



Sustav za mlijeko LatteGo CA6708/10

Istaknute znač. Specifikacije

Dvodijelni sustav za mlijeko bez cijevi

Naš sustav za mlijeko u 2 dijela nema cijevi

niti skrivene dijelove te se može očistiti za

samo 15 sekundi pod mlazom vode* ili u

perilici posuđa.

Sustav za mlijeko LatteGo

Dodajte svojoj kavi svilenkasto gladak sloj

mliječne pjene. LatteGo miješa mlijeko i zrak

pri velikoj brzini u okrugloj komori za stvaranje

mliječne pjene, a zatim u šalicu bez prskanja

dodaje kremasti sloj mliječne pjene

odgovarajuće temperature.

Može se prati u perilici posuđa

Kako bi čišćenje bilo praktičnije, LatteGo

možete prati u perilici posuđa. Time se štedi

vrijeme i jamči higijensko čišćenje.

Poklopac za spremanje

Za lako i praktično spremanje u hladnjak ili

vani možete upotrebljavati namjenski poklopac

za spremanje na sustavu LatteGo

Država podrijetla

Država proizvodnje: Njemačka

 

* Na temelju istraživanja potrošača u Njemačkoj te u

usporedbi s vodećim potpuno automatskim aparatima

za espresso kojima se upravlja jednim dodirom (kava +

mlijeko) (2017.)
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