
Popolnoma samodejni
espresso kavni aparati

Series 2200

 
2 napitka

Klasičen penilnik mleka

Svetleče črna

Zaslon na dotik

 
EP2221/40

Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

To omogoča intuitivni zaslon na dotik

Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar

omogoča naš inteligentni sistem za pripravo. S klasičnim penilnikom mleka lahko

enostavno pripravite svilnato gladek kapučino ali mleko s kavo.

Različne vrste kave po vašem okusu

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

Enostavno prilagodite svojemu okusu z 12 stopnjami mlinčka

Visokokakovostna kava iz svežih zrn

Popolna temperatura, aroma in kremnost v vsaki skodelici*

20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Tesnilo za aromo ohranja zrna sveža dlje časa

Enostavna uporaba in čiščenje za vsakdanji užitek

Filter AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic* brez odstranjevanja vodnega kamna

Popolnoma snemljiva kuhalna enota omogoča enostavno čiščenje

Priročno samodejno odstranjevanje vodnega kamna

Dele lahko priročno operete v pomivalnem stroju



Popolnoma samodejni espresso kavni aparati EP2221/40

Značilnosti

Klasičen penilnik mleka

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam

omogoča enostavno pripravo svilnato gladke

mlečne pene za vaš kapučino. Poleg tega je

klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj

ima samo dva dela.

Intuitivni zaslon na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni

mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš

intuitivni zaslon na dotik vam omogoča

enostavno izbiro najljubše kave.

My Coffee Choice

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in

količino napitka. Enostavno izberite med tremi

različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

12-stopenjska prilagoditev mlinčka

Naši trpežni keramični mlinčki se lahko

prilagodijo v 12 korakih, tako da lahko zrna

zmeljete v stopnjah od izjemno finega prahu

do grobo zmletih zrn.

Popolna temperatura in aroma

Sistem Aroma Extract inteligentno določi

optimalno ravnotežje med temperaturo priprave

in izločanje arome, tako da vzdržuje

temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer

regulira pretok vode, da si lahko privoščite

odlične kave.

100 % keramični mlinčki

Naši mlinčki so iz stoodstotne keramike:

izjemno trdni in natančni. Za najmanj 20.000

skodelic sveže, aromatične kave.

Ohranja aromo kavnih zrn

Novo tesnilo za aromo zaščiti vaša najljubša

kavna zrna in zagotavlja, da zrna ohranjajo

pristno aromo, poleg tega pa tesnilo tudi

zmanjša hrup mlinčka.

Filter AquaClean

Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat,

boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do

5000 skodelic*, ne da bi vam bilo treba iz

aparata odstraniti vodni kamen.

Snemljiva kuhalna enota

Kuhalna enota je srce vsakega popolnoma

samodejnega kavnega aparata, zato jo je treba

redno čistiti. Ker je kuhalna enota snemljiva, jo

lahko temeljito očistite že s spiranjem pod

tekočo vodo.
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Specifikacije

Država porekla

Zasnovano v: Italiji

Izdelano na: Romuniji

Splošne specifikacije

Uporabniški vmesnik: Zaslon na dotik

Rešitve za mleko: Klasičen penilnik mleka

Nastavljiva višina dulca: 85–145 mm

Deli primerni za pomivanje v pomivalnem

stroju: Klasičen penilnik mleka, Pladenj za

kapljanje

Enostavno čiščenje in vzdrževanje: Podpira

filtre AquaClean

Tehnične specifikacije

Zmogljivost posode za ostanke kave:

12 skodelic

Frekvenca: 50 Hz

Napetost: 230 V

Barva in površina: Sijajna črna

Dolžina kabla: 100 cm

Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani

Zbiralnik za vodo: Dostop s sprednje strani

Teža izdelka: 7,5 kg

Dimenzije izdelka: 246 × 371 × 433 mm

Prostornina za kavna zrna: 275 g

Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L

Združljivost filtra: AquaClean

Tlak črpalke: 15 bar

Prilagajanje

Nastavitve za moč arome: 3

Nastavitve mlinčka: 12

Nastavitev arome pri predkuhanju

Nastavitve temperature: 3

Različni

Napitki: Espresso, Vroča voda, Kava

Možnost za kavni prašek

Dvojna skodelica

Dvojna skodelica mleka: Ne

Druge značilnosti

Snemljiva kuhalna enota

Tesnilo za aromo

Vodeno odstranjevanje vodnega kamna

AquaClean

Dodatna oprema

Priloženo: Tuba maziva, Merilna žlička, Testni

trak za trdoto vode, Filter AquaClean

Servis

2-letna garancija

Prijaznost do okolja

Nastavitev ECO

Energetska oznaka: Razred A

Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W

Embalaža iz materialov, ki jih je mogoče

reciklirati: > 95 %

* Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na

aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od

izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

* na osnovi 70–82 °C
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