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2 lækre kaffevarianter med friskmalede bønner,

uden problemer

Takket være den intuitive touchskærm

Nyd den lækre smag og aroma af kaffe, der er brygget på friske bønner og har den

perfekte temperatur takket være vores intelligente bryggesystem. Den klassiske

mælkeskummer giver dig mulighed for at brygge en silkeblød cappuccino eller en

latte macchiato uden problemer.

Et udvalg af kaffe tilpasset til din smag

Lækkert mælkeskum takket være den klassiske mælkeskummer

Nemt valg af kaffe med intuitiv berøringsdisplay

Juster aromastyrke og mængde med My Coffee Choice

Tilpas nemt efter din smag med 12-trins kværnniveauer

Kaffe af høj kvalitet med friskmalede bønner

Den perfekte temperatur, aroma og cremet skumlag, kop efter kop*

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Hold dine bønner friske i længere tid takket være lukning til at holde på aromaen

Nem at bruge og rengøre til hverdagsnydelse

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Nem at rengøre takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Praktisk automatisk afkalkning

Dele tåler opvaskemaskine



Fuldautomatiske espressomaskiner EP2224/10

Vigtigste nyheder

Klassisk mælkeskummer

Den klassiske mælkeskummer udsender damp,

så du nemt kan tilberede silkeblød mælkeskum

til din cappuccino. Og da den klassiske

mælkeskummer består af kun to dele, er den

også nem at rengøre.

Intuitivt berøringsfølsomt display

Den uimodståelige smag og aroma af kaffe fra

friske bønner er kun ét tryk væk. Vores intuitive

berøringsdisplay gør det nemt for dig at vælge

din yndlingskaffe.

Mit kaffevalg

Juster den ønskede kaffestyrke og mængde af

din drik med menuen My Coffee Choice. Du

kan nemt vælge mellem tre forskellige

indstillinger, så de passer til dine præferencer.

12-trins justering af kaffekværn

Vores holdbare keramiske kaffekværne kan

justeres i 12 trin, så du kan forvandle din

bønner til alt fra meget fint pulver til groft malet

pulver.

Perfekt temperatur og aroma

Aromaudtrækningssystemet rammer præcist

den perfekte balance mellem

bryggetemperatur og aromaudtræk ved at

holde vandtemperaturen mellem 90 og 98 °C

og samtidig regulere vandgennemstrømningen,

så du kan nyde dejlig kaffe.

100 % keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De

er meget hårde og præcise, så du kan nyde

mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Bevar bønnernes aroma

Den nye lukning til at holde på aromaen

beskytter dine yndlingskaffebønner og sørger

for, at de beholder deres oprindelige aroma

over tid og mindsker støjen fra kværnen.

AquaClean-filter

Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig

om det, behøver du ikke at afkalke maskinen

indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og

renset vand.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i alle

fuldautomatiske kaffemaskiner, og den skal

rengøres regelmæssigt. Den fuldt aftagelige

bryggeenhed kan rengøres grundigt blot ved at

skylle den under rindende vand.

Automatisk afkalkningsalarm

Det er let at rengøre og vedligeholde din

kaffemaskine med det automatiske program,

som giver besked, når maskinen skal afkalkes.

Du kan angive, hvor ofte denne procedure skal

finde sted i henhold til vandets hårdhedsgrad.

Dele, der tåler opvaskemaskine

For at gøre det nemt for dig kan du vaske

mælkesystemet, drypbakken og

kaffegrumsbeholderen i opvaskemaskinen.

Dette sparer tid og sikrer en hygiejnisk

rengøring.
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Specifikationer

Oprindelsesland

Designet i: Italy

Fremstillet i: Rumænien

Generelle specifikationer

Brugerflade: Berøringsfølsom skærm

Mælkeløsning: Klassisk mælkeskummer

Justerbar højde af kaffeudløb: 85-145 mm

Dele, der tåler opvaskemaskine: Klassisk

mælkeskummer, Drypbakke

Nem rengøring og vedligeholdelse:

Kompatibel med AquaClean-filter

Tekniske specifikationer

Mælkekandens kapacitet: X L

Stor beholder til affald: 12 servings

Frekvens: 50 Hz

Spænding: 230 V

Farve og finish: Cashmere/grå

Ledningslængde: 100 cm

Affaldsbeholder: Adgang fra fronten

Vandtank: Adgang fra fronten

Produktets vægt: 7,5 kg

Produktmål: 246x371x433 mm

Kapacitet: Kaffebønner: 275 g

Kapacitet: vandtank: 1,8 L

Filterkompatibilitet: AquaClean

Pumpetryk: 15 bar

Tilpasning

Indstillinger for aromastyrke: 3

Kværnens indstillinger: 12

Aromakontrol inden brygning

Temperaturindstillinger: 3

Variation

Drikke: Espresso, Varmt vand, Kaffe

Kaffepulvermulighed

Dobbelt kop

Dobbelt kop mælk: Nej

Andre funktioner

Aftagelig bryggeenhed

Lukning til at holde på aromaen

Vejledning til afkalkning

AquaClean

Tilbehør

Inklusive: Tube med fedststof, Måleske, Strip til

test af vandets hårdhedsgrad, AquaClean-filter

Service

2 års reklamationsret

Bæredygtighed

ECO-indstilling

Energimærke: A-klasse

Strømforbrug brygning: 1500 W

Genanvendelige emballeringsmaterialer:

>95 %

* Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af

maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte

kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.

* baseret på 70-82 °C
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