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Vestavěná karafa na mléko

Černá

AquaClean

 

EP3551/00

Espresso či cappuccino jediným dotykem,

přesně podle vás
Vychutnejte si až 5 000 šálků* kávy bez nutnosti odstraňovat

vodní kámen

Vychutnejte si dokonalé espresso z čerstvých kávových zrn díky 100% keramickým

mlýnkům, přičemž na intuitivním displeji si snadno zvolíte sílu, teplotu a délku.

S integrovanou karafou na mléko připravíte horké cappuccino jediným dotykem.

Široká škála káv podle vaší chuti

Šest chutných nápojů, včetně cappuccina, na dosah ruky

Nastavte objem, vyberte z pěti možností síly aroma a pěti nastavení mlýnku

Volba pro mletou kávu pro přípravu kávy bez kofeinu s plnohodnotnou chutí

Cappuccino a Latte Macchiato jedním dotekem a karafa na mléko

Váš zážitek z čerstvé kávy

20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

Nastavte výpust kávy podle velikosti vašeho šálku

Jemná mléčná pěna z karafy s napěňovačem mléka

Vychutnejte si každý den svou kávu bez starostí

Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean

Navrženo pro dosažení maximální kapacity v kompaktním tvaru

Přístroj snadno ovládejte pomocí intuitivního displeje

Užívejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování

vodního kamene

Funkce rychlého čištění umožňuje čistit zbytky mléka po každém použití
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Přednosti

Filtr AquaClean

Když filtr vyměníte ve chvíli, kdy si to přístroj

vyžádá, nebudete muset z přístroje odstraňovat

vodní kámen až do 5 000 šálků* a současně

získáte výhodu dokonale čisté vody.

6 nápojů

Užívejte si širokou rozmanitost nápojů pro

každou příležitost. Ať toužíte po espressu, kávě

nebo mléčném nápoji, váš superautomatický

přístroj vám nabídne perfektní výsledek bez

starostí a okamžitě.

Přizpůsobte si svou kávu

Tento plně automatický přístroj nabízí širokou

škálu snadno použitelných možností

přizpůsobení nápoje podle vaší chuti. Můžete

si snadno přizpůsobit a uložit do paměti délku,

sílu a teplotu přípravy jednotlivých nápojů.

Nebojte se objevovat, experimentovat a vysnít

si jakýkoli nápoj.

Volba pro mletou kávu

Někdy je dobré mít možnost připravit si

výraznou, lahodnou kávu bez účinků kofeinu.

Díky volbě pro mletou kávu si můžete připravit

kávu bez kofeinu, kdykoli se vám zlíbí.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně

pevné a přesné, takže si můžete vychutnat

čerstvou aromatickou kávu z nejméně

20 000 šálků.

Nastavitelná výpust kávy

Díky nastavitelné výpusti našich kávovarů

můžete použít jakýkoliv šálek, čímž předejdete

rozstřikování nebo ochlazování kávy během

nalévání do šálku. Takto se espresso podává

vždy se správnou teplotou a současně je

zajištěna čistota přístroje.

Technologie Latte Perfetto

Každá káva, kterou připravíte, bude pokryta

vrstvou hedvábné mléčné pěny lákající chuťové

pohárky. Karafa mléko napění dvakrát, poté

nalije do šálku krémovou vrstvu bez rozstříkání,

a zachová při tom správnou teplotu. Praktickou

karafu také můžete ukládat do chladničky a

navíc je naprosto hygienická.

Vysoká kapacita a kompaktní design

Díky vysoké kapacitě nádob na kávová zrna,

vodu a odpad v mimořádně kompaktním

designu oddálíte doplňování a můžete si déle

užívat své kávové chvilky. Tento inteligentní,

superautomatický přístroj vám zajistí

maximální pohodlí, prvotřídní výkon díky

velkokapacitní nádržce na vodu, nádobě na

kávová zrna a nádobě na odpad.

Intuitivní displej

Intuitivní displej zobrazuje všechny potřebné

informace, abyste mohli zařízení snadno

ovládat a dosáhli nejlepšího výkonu. Ikonky

vás provedou všemi možnostmi přizpůsobení

nápoje, stejně tak jako procesem údržby.
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Specifikace

Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem

AquaClean

Příprava s mlékem: Vestavěná karafa na mléko

Uživatelské rozhraní: Základní displej

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,5 L

Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 152 mm

Napětí: 230 V

Barva a povrch: Černá

Délka kabelu: >100 cm

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup shora

Hmotnost produktu: 7,2 kg

Rozměry výrobku: 215 x 330 x 429 mm

Kapacita kávových zrn: 250 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Nastavení

Nastavení síly: 5

Nastavení mlýnku: 5

Nastavení aroma předspařením: Ne

Uživatelské profily: 1

Nastavení teploty: 3

Délka kávy a mléka: Nastavitelná

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino,

Káva, Mléčná pěna, Latte macchiato

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Automatické oplachování a odstraňování

vodního kamene: Ano

Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano

Rychlý ohřívač: Ano

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

* Založeno na 8 výměnách filtrů, jak je uvedeno na

přístroji Skutečný počet šálků závisí na zvolených

variantách kávy a frekvenci mytí a čištění.
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