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To nydelige kaffevarianter
Takket være den intuitive berøringsskjermen

Nyt den deilige smaken og aromaen av kaffe fra ferske kaffebønner, med perfekt

temperatur, takket være det intelligente bryggesystemet vårt. Den klassiske

melkeskummeren gjør at du kan lage silkemyk cappuccino eller latte macchiato

enkelt som bare det.

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

Den klassiske melkeskummeren lager deilig melkeskum

Velg kaffetype enkelt med den intuitive berøringsskjermen

Juster aromastyrke og mengde via Mitt kaffevalg

Du kan enkelt justere kvernen etter smaken du foretrekker, med 12 trinn

Kaffe av høy kvalitet med ferske bønner

Perfekt temperatur, aroma og crema kopp etter kopp*

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Hold bønnene ferske lenger med aromaforseglingen

Enkel bruk og rengjøring hver dag

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean

Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen

Automatisk avkalking for anvendelighet

Kan vaskes i oppvaskmaskin, for enkelthets skyld



Helautomatiske espressomaskiner EP2220/10

Høydepunkter

Klassisk melkeskummer

Den klassiske melkeskummeren produserer

damp, slik at du enkelt kan tilberede silkemykt

melkeskum til cappuccino. Den klassiske

melkeskummeren består dessuten bare av to

deler, noe som gjør den enkel å rengjøre.

Intuitiv berøringsskjerm

Den uimotståelige smaken og aromaen til

kaffe fra ferske kaffebønner er bare ett trykk

unna. Våre intuitive berøringsskjerm gjør det

enkelt å velge favorittkaffen din.

Mitt kaffevalg

Juster styrken og mengden for drikken med Mitt

kaffevalg-menyen. Velg enkelt mellom tre ulike

innstillinger for å finne det som passer deg

best

12-trinns kvernjustering

Våre holdbare keramiske kverner kan justeres i

12 trinn, slik at du kan gjøre bønner om til alt

fra ultrafint pulver til grovere oppmaling.

Perfekt temperatur og aroma

Det smarte Aroma Extract-bryggesystemet

finner den perfekte balansen mellom

bryggetemperatur og aromaekstrakt ved å

holde vanntemperaturen på mellom 90 og

98 °C, samtidig som maskinen regulerer

vanngjennomstrømningshastigheten, slik at du

kan nyte nydelig kaffe.

100 % keramiske kverner

Kvernene våre er av 100 % ren keramikk som er

svært hard og nøyaktig, slik at du kan nyte

minst 20 000 kopper fersk, velduftende kaffe.

Ta vare på aromaen fra kaffebønnene

Den nye Aroma-forseglingen beskytter

kaffebønnene og sørger for at den opprinnelige

aromaen bevares over tid. Støyen fra kvernen

reduseres også.

AquaClean-filter

Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir

beskjed om det, trenger du ikke å avkalke

maskinen på opptil 5000 kopper*, samtidig

som du får krystallklart vann.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen er kjernen til alle

helautomatiske kaffemaskiner og bør rengjøres

regelmessig. Bryggegruppen kan fjernes helt,

slik at du kan rengjøre den grundig ved å skylle

den under springen.
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Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

Designet i: Italia

Produsert i: Romania

Generelle spesifikasjoner

Brukergrensesnitt: Berøringsskjerm

Melkeløsning: Klassisk melkeskummer

Justerbar høyde på tut: 85-145 millimeter

Deler som kan vaskes i oppvaskmaskin:

Klassisk melkeskummer, Dryppebrett

Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel

med AquaClean-filter

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, avfallsbeholder: 12 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Spenning: 230 V

Farge og utforming: Svart, Matt svart

Ledningslengde: 100 cm

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra fronten

Vekt, produkt: 7,5 kg

Produktmål: 246 x 371 x 433 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 275 g

Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L

Filterkompatibilitet: AquaClean

Pumpetrykk: 15 bar

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: 3

Maleinnstillinger: 12

Aromakontroll ved forhåndbrygging

Temperaturinnstillinger: 3

Type

Drikker: Espresso, Kokende vann, Kaffe

Alternativ for kaffepulver

Dobbel kopp

Dobbel kopp – melk: Nei

Andre funksjoner

Bryggegruppe som kan fjernes

Aroma-forsegling

Avkalkingsveiledning

AquaClean

Tilbehør

Inkludert: Fettrør, Måleskje, Teststrimmel for

vannhardhet, AquaClean-filter

Service

To års garanti

Bærekraft

ØKO-innstilling

Energimerke: A-klasse

Strømforbruk ved brygging: 1500 W

Resirkulerbar emballasje: >95 %

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av

maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt

kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.

* basert på 70–82 °C
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