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Snadná příprava 3 typů kávy z čerstvých

kávových zrn

Aromatické espresso a káva na dosah ruky

Vychutnejte si aromatickou kávu z čerstvých kávových zrn jedním dotykem tlačítka.

U všech nápojů, včetně specialit espresso, kávy a americano, lze nastavit sílu,

teplotu i objem.

Vysoce kvalitní káva z čerstvých kávových zrn

20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

Káva dokonalé teploty díky termobloku

Udržujte zrnka čerstvá delší dobu díky uzávěru Aroma seal

Široká škála káv podle vaší chuti

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

Lahodná mléčná pěna s klasickým napěňovačem mléka

Nastavte a uložte si svůj osobní profil.

Snadné použití a čištění pro každodenní potěšení

Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce

Až 5000 šálků* bez odstraňování vodního kamene díky filtru AquaClean
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Přednosti

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně

pevné a přesné, takže si můžete vychutnat

čerstvou aromatickou kávu z nejméně

20 000 šálků.

Termoblok

Termoblok zajistí horkou kávu a cappuccino

o dokonalé teplotě pro celou vaši rodinu.

Tajemství spočívá v jeho lehkém těle z hliníku

a nerezové oceli, která dokáže rychle

dosáhnout vysokých teplot.

Zachovejte aroma kávových zrn

Nový uzávěr Aroma seal ochrání vaše oblíbená

kávová zrna a zajistí, aby si v průběhu času

uchovaly své původní aroma, a zároveň snižuje

hluk při mletí.

Klasický napěňovač mléka

Klasický napěňovač mléka vytváří páru, takže

můžete snadno připravit hedvábně hladkou

mléčnou pěnu pro své cappuccino. Co víc?

Jelikož má klasický napěňovač mléka pouze

dva díly, také se snadno čistí.

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.

Funkce MEMO

S funkcí MEMO vždy získáte šálek kávy podle

své chuti. Tato funkce umožňuje upravit a uložit

délku extrakce kávy a cappuccina, takže váš

přístroj bude přesně vědět, jakou kávu

a cappuccino máte nejraději.

Vyjímatelná spařovací jednotka

Spařovací jednotka je srdcem každého plně

automatického kávovaru a měla by se

pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací

jednotka umožňuje důkladné čištění

opláchnutím pod tekoucí vodou.

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.
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Specifikace

Design

Barva: Černá

Země původu

Vyrobeno v: Rumunsku

Obecné specifikace

Snadné čištění a údržba: Kompatibilní s filtrem

AquaClean

Příprava s mlékem: Klasický napěňovač mléka

Uživatelské rozhraní: Základní displej

Technické údaje

Kapacita nádoby na odpad: 15 porcí

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 150 mm

Napětí: 230 V

Délka kabelu: >100 cm

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup shora

Hmotnost produktu: 7,2 kg

Rozměry výrobku: 221 x 340 x 430 mm

Kapacita kávových zrn: 250 g

Objem nádržky na vodu: 1,8 L

Nastavení

Nastavení síly: 5

Délka kávy: Nastavitelná

Nastavení mlýnku: 5

Nastavení aroma předspařením: Ne

Uživatelské profily: 1

Nastavení teploty: 3

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Káva,

Americano

Možnost mleté kávy: Ano

Dvojitý šálek: Ano

Další funkce

Automatické oplachování a odstraňování

vodního kamene: Ano

Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano

Rychlý ohřívač: Ano

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano

Gusto perfetto: 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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