
Напълно автоматични

машини за еспресо

Series 5000

  3 напитки

Приставка Classic за разпенване

PianoBlack

AquaClean

 
EP5310/10

По-лесно приготвяне на 3 вида кафе от свежи зърна

Ароматно еспресо и кафе на ваше разположение

Насладете се на ароматни напитки с кафе от свежи зърна с натискането на един бутон. За

всички напитки включително еспресо, кафе и американо можете да изберете силата,

температурата и обема.

Висококачествено кафе от свежи зърна

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

Кафе с идеалната температура с нашия термоблок

Запазете зърната свежи за по-дълго време благодарение на уплътнението за запечатване на

аромата

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

Променете дължината, 5 степени на сила на аромата и 5 настройки на мелачките

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна

Настройте и запишете вашия личен потребителски профил

Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба

Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне

До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean
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Акценти

100% керамични мелачки

Нашите мелачки са от 100% чиста керамика:

изключително твърда и прецизна, за да можете да се

насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко

20 000 чаши.

Термоблок

Термоблокът гарантира горещо кафе и капучино за

вашето семейство винаги с идеална температура.

Тайната е в корпуса от лек алуминий и неръждаема

стомана, който бързо може да достигне до висока

температура.

Запазва аромата на зърната кафе

Новото уплътнение Aroma предпазва любимите ви

зърна кафе и се грижи те да запазят своя оригинален

аромат за по-дълго време, като същевременно

намалява шума от мелачката.

Класическа приставка за разпенване на мляко

Приставката Classic за разпенване на млякото дозира

пара, като по този начин ви позволява лесно да

приготвите кадифеногладка млечна пяна за вашето

капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от

две части, приставката Classic за разпенване на

млякото е и лесна за почистване.

Персонализирайте кафето си

Тази напълно автоматична машина предлага изобилие

от опции да персонализирате напитките според

вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и

запаметите дължината, силата и температурата за

всяка напитка. Бъдете свободни да откривате,

експериментирате и измисляте всяка напитка!

Функция за запаметяване

Винаги получавате кафе, приготвено според личните

ви предпочитания, благодарение на функцията ни за

запаметяване, която ви позволява да регулирате и

запаметите дължината на кафето и капучиното в

чашата си. С тази функция, вашата машина знае

точно как предпочитате вашето кафе и капучино.

Подвижен блок за приготвяне

Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно

автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван

редовно. Подвижният блок за приготвяне ви

позволява да го почиствате изцяло само чрез

изплакване под течаща вода.

Филтър AquaClean

Със сменянето на филтъра, след като бъдете

известени от машината, няма да е необходимо да

почиствате накипа от машината до 5000 чаши*,

докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Черно

Страна на произход

Произведено в: Румъния

Общи спецификации

Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с

филтър AquaClean

Млечно решение: Приставка Classic за разпенване

Потребителски интерфейс: Основен дисплей

Технически данни

Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 150 мм

Напрежение: 230 V

Напрежение: 230 V

Дължина на кабела: >100 см

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Воден резервоар: Достъп от върха

Тегло на продукта: 7,2 кг

Размери на продукта: 221 x 340 x 430 мм

Вместимост за кафе на зърна:

250 г

Обем на воден резервоар: 1,8 л

Персонализиране

Настройки на силата на аромата: 5

Дължина на кафето: Регулируема

Настройки на мелачката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Потребителски профили:

1

Настройки за температурата: 3

Разновидност

Напитки: Еспресо, Гореща вода, Кафе, Американо

Опция за мляно кафе

Двойна чаша

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне

Gusto perfetto

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на

кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на

избраните видове кафе, на изплакването и почистването.
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