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2 rodzaje kaw

Klasyczny spieniacz do mleka

Czarny mat

Panel sterowania

 
EP1220/00

2 wyśmienite kawy ze świeżo zmielonych ziaren

w prosty sposób

Dzięki intuicyjnemu panelowi sterowania

Ciesz się wspaniałym smakiem i aromatem kawy ze świeżo zmielonych ziaren w

idealnej temperaturze dzięki inteligentnemu systemowi parzenia. Klasyczny

spieniacz do mleka pozwala z łatwością przygotować jedwabiście gładkie

cappuccino lub latte macchiato.

Szeroki wybór kaw

Pyszna mleczna pianka dzięki klasycznemu spieniaczowi do mleka

Intuicyjny panel sterowania umożliwia łatwe wybranie rodzaju kawy

Dostosuj ustawienia ekspresu do Twoich preferencji, dzięki funkcji Moja Kawa

Z łatwością dostosowuje się do Twoich preferencji dzięki 12-stopniowej regulacji

młynka

Wyśmienita kawa ze świeżo zmielonych ziaren

Idealna temperatura, aromat i crema filiżanka po filiżance*

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Prosta obsługa i czyszczenie

Do 5000 filiżanek* bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego

Automatyczny proces odkamieniania — dla Twojej wygody

Możliwość mycia elementów w zmywarce.



Automatyczny ekspres do kawy EP1220/00

Zalety

Klasyczny spieniacz do mleka

Klasyczny spieniacz do mleka wytwarza parę,

co pozwala przygotować spienione mleko do

cappuccino. Ponadto, dzięki konstrukcji

składającej się z zaledwie dwóch części,

można go w łatwy sposób umyć.

Intuicyjny panel sterowania

Kuszący smak i aromat kawy ze świeżo

zmielonych ziaren dostępny za jednym

dotknięciem. Intuicyjny panel sterowania

umożliwia łatwe wybranie ulubionego rodzaju

kawy.

Funkcja Moja Kawa

Funkcja Moja Kawa umożliwia dostosowanie

mocy oraz ilości kawy do Twoich preferencji.

Ekspres zapamiętuje Twoje ustawienia i w

każdej chwili możesz napić się kawy o

idealnym smaku.

12-stopniowa regulacja młynka

Trwałe, ceramiczne młynki mają 12 ustawień,

dzięki czemu ziarna kawy można zmielić w

dowolny sposób, od bardzo drobno mielonej

po grubo mieloną.

Idealna temperatura i aromat

System Aroma Extract zapewnia optymalną

równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a

ekstrakcją aromatu. Reguluje przepływ wody i

utrzymuje jej temperaturę pomiędzy 90 a

98°C, dzięki czemu możesz delektować się

pyszną kawą.

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki

temu niezwykle trwałe i precyzyjne.

Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000

filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.

Filtr AquaClean

Ekspres przypomina o konieczności wymiany

filtra dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000

filiżanek* bez odkamieniania i cieszyć się

czystą wodą.

Wyjmowany blok zaparzający

Blok zaparzający stanowi kluczowy element

każdego w pełni automatycznego ekspresu,

który należy regularnie czyścić. Wyjmowany

blok zaparzający można szybko umyć pod

bieżącą wodą.

Automatyczne przypomnienia o konieczności

odkamienienia

Czyszczenie i konserwacja ekspresu do kawy

jest łatwa dzięki automatycznemu programowi,

który informuje o konieczności usunięcia

kamienia. Częstotliwość tej procedury można

dostosować do twardości wody w domu.



Automatyczny ekspres do kawy EP1220/00

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Zaprojektowano w: Włochy

Miejsce produkcji: Rumunia

Informacje ogólne

Panel sterowania: Panel sterowania

System spieniania mleka: Klasyczny spieniacz

do mleka

Regulowana wysokość kranika: Od 85 do

145 mm

Części można myć w zmywarce: Klasyczny

spieniacz do mleka, Tacka ociekowa

Łatwe czyszczenie i konserwacja: Zgodność z

filtrem AquaClean

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na odpadki: 12 porcji

Częstotliwość: 50 Hz

Napięcie: 230 V

Kolor i wykończenie: Czarny

Długość przewodu: 100 cm

Pojemnik na odpadki: Dostęp od frontu

urządzenia

Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia

Waga produktu: 7,5 kg

Wymiary produktu: 246 x 371 x 433 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 275 g

Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Zgodność filtra: AquaClean

Ciśnienie pompki: 15 bar

Możliwość personalizacji

Ustawienia młynka: 12

Kontrola aromatu podczas wstępnego

zaparzania

Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

Napoje: Espresso, Gorąca woda, Klasyczna

czarna kawa (coffee)

Funkcja kawy mielonej

Funkcja Double Cup

Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

Wyjmowany blok zaparzający

Podpowiedzi dot. odkamieniania

AquaClean

Akcesoria

W zestawie: Tubka smaru, Miarka, Pasek

testowy do sprawdzania jakości wody

Serwis

2 lata gwarancji

Zrównoważony rozwój

Ustawienie ECO

Etykieta energetyczna: A

Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W

Materiał opakowania zdatny do odzysku: >

95 %

* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem

urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od

wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.

* W przypadku 70–82°C
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