
Visiškai automatinis
espreso aparatas

Series 2200

 
2 gėrimai

Klasikinis pieno putų plakiklis

Kašmyro pilka

Jutiklinis ekranas

 
EP2224/40

Lengvai pagaminamos 2 skanios kavos rūšys iš

šviežių pupelių

Pasitelkiant intuityvų liečiamąjį ekraną

Pasinaudokite mūsų išmania kavos virimo sistema ir mėgaukitės skania ir kvapnia,

idealios temperatūros kava iš šviežių pupelių. Su klasikiniu pieno putų plakikliu

lengvai pagaminsite švelnią it šilkas kapučino arba pieno su espresu kavą.

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Paprasta pasirinkti kavą naudojantis intuityviu jutikliniu ekranu

Reguliuokite kavos aromato stiprumą ir jos kiekį per „My Coffee Choice“

Lengvai pritaikykite savo skoniui su 12 malūnėlio nustatymų

Aukštos kokybės kava iš šviežių pupelių

Ideali temperatūra, aromatas ir kreminė puta puodelis po puodelio*

20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius

malūnėlius

Ilgiau išlaikykite pupeles šviežias naudodami aromatą išsaugantį sandariklį

Lengva naudoti ir valyti, kad mėgautumėtės kasdien

Išvirsite iki 5000 puodelių* be nukalkinimo su „AquaClean“

Lengva valyti dėl išimamo virimo elemento

Automatinis kalkių šalinimas jūsų patogumui

Indaplovėje plaunamos dalys jūsų patogumui
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Ypatybės

Klasikinis pieno putų plakiklis

Klasikinis pieno putų plakiklis paskirsto garus

taip, kad lengvai paruoštumėte šilkinę, tolygią

kapučino kavos pieno putą. Kas dar? Klasikinis

pieno putų plakiklis sudarytas vos iš dviejų

dalių, tad jį lengva valyti.

Intuityvus jutiklinis ekranas

Nuo šviežių pupelių kavos skonio ir aromato,

kuriam neatsispirsite, jus skiria tik vieno

mygtuko palietimas. Su mūsų intuityviu

jutikliniu ekranu lengvai pasirinksite mėgstamą

kavą.

„My Coffee Choice“

Reguliuokite gėrimo stiprumą ir kiekį „My

Coffee Choice“ meniu. Lengvai, pagal savo

pomėgius pasirinkite iš trijų skirtingų

nustatymų.

12 nustatymų malūnėlio reguliavimas

Mūsų patvarūs keraminiai malūnėliai turi 12

reguliuojamų nustatymų, tad pupeles

sumalsite tiek į itin smulkius miltelius, tiek

stambiai.

Ideali temperatūra ir aromatas

„Aroma Extract“ sistema išmaniai suderina

optimalų virimo temperatūros ir aromato

išlaisvinimo balansą išlaikydama vandens

temperatūrą 90–98 °C ir reguliuodama

vandens srautą, kad galėtumėte mėgautis

skania kava.

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos

keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl

mėgausitės aromatinga šviežia kava

gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

Išsaugokite pupelių aromatą

Naujasis aromatą išsaugantis sandariklis

apsaugo mėgstamas kavos pupeles, tad būsite

tikri, kad jų originalus aromatas išliks ilgiau. Be

to, tyliau girdėsis malūnėlio garsas.

AquaClean filtras

Keičiant filtrą paraginus aparatui, nereikės

šalinti kalkių iš aparato iki pagaminsite 5000

puodelių* ir mėgausitės švariu bei išvalytu

vandeniu.

Išimamas virimo elementas

Virimo elementas yra kiekvieno visiškai

automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia

reguliariai valyti. Virimo elementas išimamas,

todėl galite jį visapusiškai nuvalyti nuplaudami

po čiaupu.
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Specifikacijos

Kilmės šalis

Sukurta: Italijoje

Pagaminta: Rumunija

Bendrosios specifikacijos

Vartotojo sąsaja: Lietimui jautrus ekranas

Pieno plakimo prietaisas: Klasikinis pieno

putų plakiklis

Reguliuojamas snapelio aukštis: 85–145 mm

Galima plauti indaplovėje: Klasikinis pieno

putų plakiklis, Lašų surinkimo padėklas

Lengvas valymas ir paprasta priežiūra:

Suderinamas su „AquaClean“ filtru

Techniniai duomenys

Atliekų indo talpa: 12 porcijos

Dažnis: 50 Hz

Įtampa: 230 V

Spalva ir apdaila: Juoda, Kašmyro pilka

Maitinimo laido ilgis: 100 cm

Tirščių indas: Prieiga iš priekio

Vandens bakelis: Prieiga iš priekio

Gaminio svoris: 7,5 kg

Gaminio matmenys: 246 x 371 x 433 mm

Kavos pupelių talpa: 275 g

Vandens bakelio talpa: 1,8 l

Filtro suderinamumas: „AquaClean“

Siurblio slėgis: 15 barų

Individualus pritaikymas

Kavos stiprumo nustatymai: 3

Malūnėlio nustatymai: 12

Aromato nustatymų valdymas prieš verdant

kavą

Temperatūros nustatymai: 3

Įvairovė

Gėrimai: Espreso, Karštas vanduo, Kava

Tirpios kavos parinktis

Dvigubas puodelis

Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne

Kitos funkcijos

Išimamas virimo elementas

„Aroma“ sandariklis

Kalkių šalinimas pagal nurodymus

„AquaClean“

Priedai

Įtraukta: Tepalo tūbelė, Matavimo šaukštelis,

Vandens kietumo tikrinimo juostelė,

AquaClean filtras

Techninė priežiūra

2 metų garantija

Pastovumas

ECO nustatymas

Energijos ženklas: A klasė

Energijos sąnaudos verdant: 1500 W

Perdirbama pakavimo medžiaga: > 95 %

* Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus

filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti

neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos

kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.

* temperatūra yra 70–82 °C
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