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5 finom kávéváltozat – egyszerűbben mint

valaha
LatteGo: eddigi leggyorsabban tisztítható tejadagoló

rendszerünk*

Készítsen el könnyedén, egyetlen gombnyomással különféle zamatos

kávékülönlegességeket: eszpresszót, hosszú kávét, cappuccinót és latte

macchiatót. A LatteGo selymesen sima tejhabbal koronázza meg a különféle tejes

italokat. Könnyen összeállítható, és alig 15 másodperc alatt tisztítható*

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

5 különböző kávé – többek közt cappuccino – egy gombnyomásnyira

Selymesen sima tejhab a gyors LatteGo rendszer révén

A kávétípus könnyed kiválasztása az intuitív érintőkijelző segítségével

Állítsa be az aromaerősséget és a mennyiséget a My Coffe Choice funkción keresztül

A 12 fokozatú őrlőbetéttel az ízlésének megfelelően szabályozhatja az őrlést

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

A tökéletes hőmérséklet, aroma és krémréteg csészéről csészére*

20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Az aromazárnak köszönhetően a kávészemek frissessége hosszabb ideig megőrizhető

Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért

A LatteGo tisztítása kivételesen egyszerű: 2 részes, csövek nélküli

Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészéig* nem szükséges

vízkőtleníteni

Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek az Ön kényelme érdekében
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Fénypontok

5-féle zamatos kávé

A különleges pillanatokat kedvenc kávéjával a

kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár

hosszú kávéról, akár valamilyen tejes

készítményről van szó, automata

eszpresszógépével pillanatok alatt, könnyedén

megkapja a tökéletes csésze kávét!

LatteGo tejrendszer

Koronázza meg kávéját selymesen sima

tejhabréteggel. A LatteGo a tejet és a levegőt

egy kerek habosítókamrában gyorsan

összekeveri, majd a csészébe a megfelelő

hőmérsékleten, kifröccsenés nélkül önti a

krémes tejhabréteget.

Intuitív érintőkijelző

A kávé kávészemekből áradó ellenállhatatlan

íze és aromája most egyetlen érintésre van

Öntől. Intuitív érintőkijelzőnk segítségével

könnyedén kiválaszthatja kedvenc kávéját.

My Coffee Choice

Állítsa be a kávé erősségét és mennyiségét a

My Coffee Choice menüben. A három

különböző beállítás közül könnyedén

kiválaszthatja az igényeinek megfelelőt.

12 fokozatú őrlőbetét-beállítás

Tartós kerámia őrlőbetéteink 12 fokozatra

állíthatók, így a kávészemekből bármit

előállíthat az extra finom portól a durva

őrleményig.

Tökéletes hőmérséklet és aroma

Az aromamegőrző rendszer úgy találja meg a

főzési hőmérséklet és az aroma megőrzése

közötti optimális egyensúlyt, hogy a víz

hőmérsékletét 90 és 98 °C között tartva

szabályozza a víz áramlási sebességét, és így

zamatos kávékat készít.

100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából

készülnek: rendkívül kemények és precízek, Ön

ennek köszönhetően legalább 20 000 csésze

friss zamatos kávét élvezhet.

2 részes, csövek nélküli tejrendszer

2 részes tejrendszerünk nem tartalmaz csöveket

és rejtett alkatrészeket, így már 15 másodperc

alatt megtisztítható a csap alatt* vagy a

mosogatógépben.

AquaClean szűrő

Ha a készülék jelzését követően lecseréli a

szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell

vízkőmentesítenie a készüléket, miközben

élvezheti a megtisztított víz előnyeit.
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Műszaki adatok

Származási hely

Tervezés helye:: Olaszország

Gyártó ország: Románia

Általános jellemzők

Egyszerű tisztítás és karbantartás:

Használható AquaClean filterrel

Állítható kifolyócső-magasság: 85–145 mm

Tejadagolás: LatteGo

kezelői felület: Érintőképernyős kijelző

Mosogatógépben mosható alkatrészek:

Cseppfelfogó tálca, LatteGo

Műszaki adatok

Tejtartály térfogat: 0,26 L

Zacctartály kapacitása: 12 adag

Frekvencia: 50 Hz

Feszültség: 230 V

Szín és felület: Ezüst festés, Fehér

Vezetékhossz: 100 cm

Szűrő-kompatibilitás: AquaClean

Zacctartály: Elülső hozzáférés

Víztartály: Elülső hozzáférés

Készülék tömege: 8 kg

Termék méretei: 246 x 371 x 433 mm

Szemes kávé kapacitás: 275 g

A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Szivattyúnyomás: 15 bar

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: 3

Őrlőbetét-beállítások: 12

Főzés előtti aromabeállítás

Hőfok beállítások: 3

Kávé- és tejhosszúság: szabályozható

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Forró víz, Cappuccino,

Kávé, Latte macchiato, Americano

Őrölt kávé opció

Dupla csésze

Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

Kivehető központi egység

Aromazár

Vezérelt vízkőmentesítés

AquaClean

Tartozékok

Mellékelve: AquaClean szűrő, Tubusos

kenőolaj, Mérőkanál, Vízkeménységmérő

tesztcsík, LatteGo tárolófedél

Szerviz

2 év garancia

Fenntarthatóság

ECO-fokozat

Energiacímke: „A” osztály

Energiafogyasztás kávéfőzéskor: 1500 W

Újrafelhasználható csomagolóanyag: >95 %

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével

kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a

kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási

szokásoktól.

* Németországban végzett fogyasztói tesztek alapján,

vezető egyérintéses (kávé + tej) eszpresszó kávéfőzőket

összevetve (2017)

* 70–82 °C-on
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