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Negru mat

Afişaj tactil

 
EP1220/00

2 tipuri gustoase de cafea din boabe proaspete,

uşor de preparat

Datorită afişajului tactil intuitiv

Savurează gustul şi aroma delicioase de cafea din boabe proaspete, la

temperatura perfectă, graţie sistemului nostru de preparare inteligent. Sistemul

clasic de spumare îţi permite să prepari uşor cappuccino sau latte macchiato

cremos.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului clasic de spumare a laptelui

Selectare uşoară a cafelei cu afişajul tactil intuitiv

Ajustează intensitatea aromei şi cantitatea cu My Coffee Choice

Reglează uşor după preferinţe cu 12 niveluri de măcinare

Cafea de înaltă calitate din boabe proaspete

Temperatură, aromă şi spumă perfecte, ceaşcă după ceaşcă*

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

Utilizare şi curăţare fără efort pentru delectare zilnică

Până la 5000 de ceşti* fără detartrare graţie AquaClean

Curăţare uşoară graţie unităţii de preparare complet detaşabile

Detartrare automată pentru confortul tău

Componente lavabile în maşină pentru comoditate



Espressoare complet automate EP1220/00

Repere

Sistem clasic de spumare a laptelui

Sistemul clasic de spumare a laptelui

generează abur, permiţându-ţi să pregăteşti

uşor o spumă de lapte fină şi cremoasă pentru

cappuccino. În plus, cu numai două piese,

sistemul clasic de spumare a laptelui este, de

asemenea, uşor de curăţat.

Afişaj tactil intuitiv

Gustul şi aroma irezistibile ale cafelei din

boabe proaspete este doar la o atingere

distanţă. Afişajul nostru tactil intuitiv îţi permite

să selectezi uşor cafeaua preferată.

My Coffee Choice

Ajustează intensitatea aromei şi cantitatea de

băutură folosind meniul My Coffee Choice.

Alege cu uşurinţă din trei setări diferite pentru

a se potrivi preferinţelor tale.

Reglare a râşniţei în 12 trepte

Râşniţele noastre ceramice durabile pot fi

reglate în 12 trepte pentru a transforma boabele

de cafea în orice doreşti, de la pudră ultrafină

la măcinare grunjoasă.

Temperatură şi aromă perfecte

Sistemul de extragere a aromei realizează

inteligent echilibrul optim între temperatura de

preparare şi aroma extrasă prin menţinerea

temperaturii apei între 90 şi 98 °C, în timp ce

reglează debitul de apă, astfel încât să poţi

savura cafele delicioase.

Râşniţe de cafea 100% ceramice

Râşniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem

de dure şi de precise, astfel încât să poţi

savura cafea aromată proaspătă pentru cel

puţin 20.000 de ceşti.

Filtru AquaClean

Schimbând filtrul după ce aparatul îţi solicită

acest lucru, nu va trebui să detartrezi aparatul

timp de până la 5000 de ceşti*, beneficiind de

apă curată şi purificată.

Unitate de preparare detaşabilă

Unitatea de preparare este inima oricărui

espressor complet automat şi trebuie curăţată

periodic. Unitatea de preparare detaşabilă

permite curăţarea temeinică prin simpla clătire

la robinet.

Alarmă de detartrare automată

Espressorul este uşor de curăţat şi întreţinut

datorită programului automat, care te anunţă

când trebuie să detartrezi. Poţi regla frecvenţa

acestei proceduri pentru a se potrivi cu

duritatea apei de acasă.
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Specificaţii

Ţara de origine

Proiectat în: Italia

Fabricat în: România

Specificaţii generale

Interfaţă cu utilizatorul: Ecran tactil

Soluţie pentru lapte: Sistem clasic de spumare

a laptelui

Înălţime reglabilă a scurgerii: 85 - 145 mm

Componente lavabile în maşină: Sistem clasic

de spumare a laptelui, Tavă de scurgere

Curăţare şi întreţinere uşoare: Compatibil cu

filtrul AquaClean

Specificaţii tehnice

Capacitate recipient pentru reziduuri: 12 porţii

Frecvenţă: 50 Hz

Tensiune: 230 V

Culoare şi finisaj: Negru

Lungime cablu: 100 cm

Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal

Rezervor de apă: Acces frontal

Greutate produs: 7,5 kg

Dimensiuni produs: 246 x 371 x 433 mm

Capacitate boabe de cafea: 275 g

Capacitate rezervor de apă: 1,8 l

Compatibilitate cu filtre: AquaClean

Presiune pompă: 15 bar

Personalizare

Setări de măcinare: 12

Control al aromei înainte de preparare

Setări de temperatură: 3

Varietăţi

Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cafea

Opţiune de cafea măcinată

Două ceşti

Lapte pentru două ceşti: Nu

Alte caracteristici

Unitate de preparare detaşabilă

Detartrare asistată

AquaClean: Nu este inclus în pachet

Accesorii

Incluse: Tub de lubrifiere, Lingură de măsurare,

Bandă de testare a durităţii apei

Service

2 ani garanţie

Sustenabilitate

Setarea ECO

Etichetă energetică: Clasa A

Consum de energie la fierbere: 1500 W

Material de ambalare reciclabil: > 95 %

* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică

pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile

de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.

* la 70-82 °C
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