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Erinomaista espressoa ja herkullista

suodatinkahvia

Nauti jopa 5 000 kahvikupillista* ilman kalkinpoistoa

Tekeekö mielesi tavallista suodatinkahvia vai vahvaa espressoa? Ainutlaatuisen

CoffeeSwitch-vivun avulla voit vaihtaa helposti espressosta tavalliseen

suodatinkahviin. Molemmat valmistetaan tietenkin tuoreista pavuista.

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

8 helposti valittavaa juomavaihtoehtoa

Kahvin määrän säätö, viisi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta

Cappuccinon ja latten valmistus yhdellä painikkeella sekä maitokannu

Aina tuoretta kahvia

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Säädettävä kahvisuutin sopii kaikenkokoisille kupeille

Pehmeän tasaista vaahtoa maidonvaahdottimella

Herkullista suodatinkahvia tuoreista kahvipavuista CoffeeSwitch-vivun ansiosta

Nauti rauhallisista kahvihetkistä

Pienikokoinen mutta suorituskykyinen

Helppokäyttöinen näyttö on vaivaton käyttää

Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden
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Kohokohdat

AquaClean-suodatin

Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit

nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa

5 000 kupillisen* ajan ilman kalkinpoiston

suorittamista.

8 juomaa

Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin

tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin

valmistaa espresson, kahvin tai

maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti

suoraan kuppiin.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan

määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa

juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat.

Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja

lämpötilaa on helppo muokata, ja tiedot voi

tallentaa. Voit maistella erilaisia juomia ja

löytää uusia suosikkeja.

Nopea maitojärjestelmän puhdistus

Ainutlaatuisella kannun pikapuhdistuksella voit

huuhdella maitojärjestelmän huolellisesti

jokaisen käytön jälkeen yhdellä painalluksella.

CoffeeSwitch

Nyt saat herkullista suodatinkahvia myös

täysautomaattisesta espressokeittimestä! Nauti

perinteisestä aamukahvista tai vahvasta

espressosta vain kääntämällä vivusta.

Ainutlaatuisen CoffeeSwitch-vivun avulla voit

valita kuhunkin hetkeen sopivan kahvijuoman

– aina vastajauhetuista pavuista.

Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin

kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään

20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

Säädettävä kahvisuutin

Espressokeittimiemme säädettävä kaatonokka

sopii mihin tahansa kuppiin ja ehkäisee

juoman roiskumista ja jäähtymistä. Saat aina

höyryävän kuuman espresson, ja koneesi

säilyy puhtaana.

Latte Perfetto -tekniikka

Jokaisen valmistamasi kahvin kruunaa

silkkinen maitovaahto, joka hemmottelee

makunystyröitäsi. Kannu vaahdottaa maidon

kaksi kertaa ja kaataa sitten vaahdon juuri

sopivan lämpöisenä kuppiin ilman roiskeita.

Hygieenistä kannua voi säilyttää kätevästi

jääkaapissa.

Tehokas suorituskyky ja kompakti muotoilu

Vaikka keitin on kompakti, sen kahvipapu-,

vesi- ja jätesäiliöt ovat suuret. Keitin vie vain

vähän tilaa, eikä sen suuria säiliöitä tarvitse

täyttää usein. Älykkäässä ja täysin

automaattisessa keittimessä on erinomainen

suorituskyky, ja sitä on erittäin helppo käyttää.
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Tekniset tiedot

Yleiset tiedot

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva

AquaClean-suodattimen kanssa

Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu

Käyttöliittymä: Perusnäyttö

Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,5 V

Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 152 mm

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Hopeamaali

Johdon pituus: > 100 cm

Jätesäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Päältä käytettävä

Tuotteen paino: 7,2 kg

Tuotteen mitat: 215 x 330 x 429 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g

Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V

Mukautus

Aromin vahvuuden asetukset: 5

Karkeusasetukset: 5

Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei

Käyttäjäprofiilit: 1

Lämpötila-asetukset: 3

Kahvin ja maidon määrä: säädettävä

Valikoima

Juomat: Espresso, Espresso Lungo, Kuuma

vesi, Cappuccino, Maitovaahto, Latte

Macchiato, Café au Lait, Kahvi

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

Kahvisäädin

Muut toiminnot

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu

kalkinpoisto

Päävirtakytkin

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Irrotettava suodatinyksikkö

* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen

laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee

kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen

mukaan.
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