
Täysautomaattiset
espressokeittimet

Series 2200

 

Kolme juomaa

LatteGo

Kiiltävä musta

Kosketusnäyttö

 
EP2231/40

3 herkullista kahvijuomaa vastajauhetuista

pavuista helposti
LatteGo, kaikkien aikojen nopein maitojärjestelmän

puhdistus*

Valmista esimerkiksi espressoa, kahvia ja cappuccinoa helposti yhdellä

painalluksella. LatteGo lisää kahvijuomien pinnalle silkinsileän

maitovaahtokerroksen. Se voidaan puhdistaa 15 sekunnissa*

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

Silkinsileä maitovaahto nopealla LatteGo-järjestelmällä

Kahvin vahvuuden ja määrän säätäminen Oma kahvini -valikon avulla

Kahvin valinta on helppoa intuitiivisella kosketusnäytöllä

Helppo 12-portainen säätö maun mukaan

Kolme helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

Aromikannen ansiosta kahvipavut säilyvät pitkään tuoreina

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Täydellinen lämpötila, aromi ja vaahto kuppi toisensa jälkeen*

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

LatteGo on erittäin helppo puhdistaa: 2 osaa, ei putkia

Kätevästi konepesun kestävät osat
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Kohokohdat

LatteGo-maitojärjestelmä

Lisää kahvijuoman pinnalle silkinsileä

maitovaahtokerros. LatteGo-vaahdotin vatkaa

maitoa nopealla teholla pyöreässä

vaahdotuskammiossa ja kaataa kuppiin

roiskumattoman, juuri oikeanlämpöisen

kermaisen maitovaahtokerroksen.

Intuitiivinen kosketusnäyttö

Vastajauhetuista pavuista valmistetun kahvin

vastustamaton maku ja tuoksu yhdellä

painalluksella. Intuitiivisella kosketusnäytöllä

voit valita suosikkikahvisi helposti.

Täydellinen lämpötila ja aromi

Aromin uuttojärjestelmässä suodatuslämpötila

ja aromin uutto ovat optimaaliset, sillä veden

lämpötila pysyy 90 ja 98 °C:n välillä ja veden

virtausnopeuden säätely on tarkkaa. Saat siis

aina maukasta kahvia.

Oma kahvini

Voit säätää juoman vahvuutta ja määrää Oma

kahvini -valikon avulla. Valitse itsellesi

sopivimmat asetukset kolmesta eri

vaihtoehdosta.

Kolme hyväntuoksuista kahvijuomaa

Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi.

Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa

espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman

kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

12-portainen kahvimyllyn säätö

Kestävissä keraamisissa kahvimyllyissämme

on 12-portainen säätömahdollisuus, joten voit

tehdä kahvipavuista erittäin hienoa tai karkeaa

jauhetta.

Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin

kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään

20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

2 osaa, putketon maitojärjestelmä

Kaksiosaisessa maitojärjestelmässä ei ole

putkia eikä piilossa olevia osia, joten sen voi

puhdistaa jopa 15 sekunnissa juoksevalla

vedellä* tai tiskikoneessa.

AquaClean-suodatin

Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit

nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa

5 000 kupillisen* ajan ilman kalkinpoiston

suorittamista.
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Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Mukana: Mittalusikka, Veden kovuuden

määritysliuska, AquaClean-suodatin,

Voiteluaine

Alkuperämaa

Suunnittelu:: Italia

Valmistusmaa:: Romania

Yleiset tiedot

Maidon käsittelytapa: LatteGo

Käyttöliittymä: Kosketusnäyttö

Huolto

2 vuoden takuu

Ympäristö

Ekoasetus

Energiamerkki: A-luokka

Virrankulutus suodatuksen aikana: 1 500 W

Kierrätettävä pakkausmateriaali: > 95 %

Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,26 V

Jätesäiliön tilavuus: 12 annosta

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Musta, Kiiltävä musta

Johdon pituus: 100 cm

Suodatintyyppi: AquaClean

Jätesäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Edestä käytettävä

Tuotteen paino: 8 kg

Tuotteen mitat: 246x371x433 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 275 g

Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V

Pumpun paine: 15 baaria

Mukautus

Aromin vahvuuden asetukset: 3

Karkeusasetukset: 12

Pre Brew Aroma Control -toiminto

Lämpötila-asetukset: 3

Kahvin ja maidon määrä: säädettävä

Valikoima

Juomat: Espresso, Kuuma vesi, Cappuccino,

Kahvi

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot

Irrotettava suodatinyksikkö

Aromikansi

Ohjattu kalkinpoisto

AquaClean

* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen

laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee

kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen

mukaan.

* Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa

verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito)

täysautomaattisia espressokeittimiä (2017)

* lämpötilassa 70–82 °C
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