
Täisautomaatsed
espressomasinad

Series 2200

 
2 kohvijooki

Klassikaline piimavahustaja

Kašmiirhall

Puuteekraan

 
EP2224/10

Valmistage värsketest ubadest lihtsasti kaht

maitsvat kohvijooki

tänu intuitiivsele puuteekraanile

Tänu meie nutikale kohvivalmistamise süsteemile saate nautida värsketest

ubadest valmistatud hõrgu maitse ja aroomiga kohvi ning seda õigel

temperatuuril. Klassikaline piimavahustaja võimaldab teil kergesti luua siidiselt

pehme <I>cappuccino</I> või <I>latte macchiato.</I>

Valik kohvijooke teie maitse järgi

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma kohvi lihtsasti valida

My Coffee Choice võimaldab teil reguleerida kohvi kangust ja kogust

Kohandage vastavalt oma maitsele, valides ühe 12-st jahvatamise seadistusest

Kvaliteetne kohv värsketest ubadest

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks*

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Aroomitihend tagab ubade värskuse kauemaks

Lihtne kasutamine ja puhastamine tagab igapäevase naudingu

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Täielikult eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne

Mugav automaatne katlakivi eemaldus

Lihtsasti puhastatavad masinpestavad osad
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Esiletõstetud tooted

Klassikaline piimavahustaja

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru,

mistõttu on <I>cappuccino</I> jaoks siidise

piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks?

Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka

lihtne puhastada.

Intuitiivne puuteekraan

Värsketest ubadest valmistatud

vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on

vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne

puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi

lihtsasti valida.

My Coffee Choice

My Coffee Choice menüü võimaldab teil

reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust.

Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

12-astmeline jahvatamise reguleerimine

Meie vastupidavad keraamilised kohviveskid

võimaldavad 12-astmelist jahvatamise

reguleerimist. Saate nautida nii peent kui ka

jämedateralist jahvatust.

Ideaalne temperatuur ja aroom

Aroma Extracti nutikas süsteem pakub

optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise

temperatuuri ja aroomi vahel, hoides

veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja

reguleerides vee voolukiirust – nii saate

nautida maitsvat kohvi.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast

keraamikast, mis on erakordselt tugev ja

vastupidav, et saaksite nautida värsket

aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu.

Säilitage ubade aroom

Uus aroomitihend kaitseb teie lemmikkohviube

ja tagab nendele ainulaadse aroomi,

vähendades samal ajal jahvatamisega

kaasnevat müra.

AquaCleani filter

Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab,

ei pea te katlakivi eemaldama kuni 5000**

kohvitassi täitumisel ning saate nautida puhast

vett kauem.

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Kohvivalmistusliides on täisautomaatse

kohvimasina süda ja seda tuleb regulaarselt

puhastada. Eemaldatava kohvivalmistusliidese

põhjalikuks puhastamiseks lihtsalt loputage

seda kraani all

Automaatse katlakivi eemalduse teavitus

Tänu automaatsele programmile, mis teavitab

teid katlakivi eemalduse vajadusest, on teil

kohvimasinat lihtne puhastada ja hooldada.

Reguleerige protseduuri sagedust vastavalt

oma vee karedusele.

Masinpestavad osad

Mugavuse tagamiseks võite panna

piimasüsteemi, tilgakoguja ja jahvatatud kohvi

anuma nõudepesumasinasse. See säästab

aega ja tagab hügieenilise puhastuse.
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Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Disainija:: Itaalias

Valmistatud: Rumeenia

Üldine spetsifikatsioon

Kasutajaliides: Puuteekraani näidik

Piimasegu: Klassikaline piimavahustaja

Seadistatav tilakõrgus: 85–145 mm

Masinpestavad osad: Klassikaline

piimavahustaja, Tilgakoguja

Lihtne puhastamine ja hooldus: Sobib

AquaCleani filtriga kasutamiseks

Tehnilised andmed

Piimanõu mahutavus: X l

Jäätmenõu maht: 12 valmistuskorda

Sagedus: 50 Hz

Pinge: 230 V

Värv ja viimistlus: Kašmiirhall

Juhtme pikkus: 100 cm

Jäätmeanum: Juurdepääs eest

Veepaak: Juurdepääs eest

Toote kaal: 7,5 kg

Toote mõõtmed: 246 × 371 × 433 mm

Kohvioasalve maht: 275 g

Veenõu maht: 1,8 l

Filtri sobivus: AquaClean

Pumba rõhk: 15 bar

Kohandamine

Aroomi kanguse seaded: 3

Kohviveski seadistused: 12

Pre Brew Aroma juhtimine

Temperatuurisätted: 3

Erinevad

Joogid: Espresso, Kuum vesi, Kohv

Kohvipulbri valik

Topelttass

Piim, topelttass: Ei

Muud omadused

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Aroomitihend

Juhendatud katlakivi eemaldamine

AquaClean

Tarvikud

Komplektis: Määrdetuub, Mõõtelusikas, Vee

kareduse mõõtmise riba, AquaCleani filter

Hooldus

2-aastane garantii

Säästvus

ECO-seade

Energiamärgis: A-klass

Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1500 W

Ringlussevõetav pakend: >95 %

* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud

juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud

kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

* temperatuuril 70–82 °C
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