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3 varietăţi de cafea uşor de preparat din boabe

proaspete

Espresso aromat şi cafea uşor de obţinut

Savurează băuturi cu cafea aromate din boabe proaspete la o apăsare de buton.

Toate băuturile, inclusiv espresso, cafea şi americano, pot fi personalizate ca

intensitate, temperatură şi volum.

Cafea de înaltă calitate din boabe proaspete

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

Cafea la temperatura perfectă cu Thermoblock

Păstrează boabele proaspete mai mult timp cu Aroma Seal

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

Ajustează volumul cu 5 setări pentru intensitatea aromei şi 5 setări de măcinare

Spumă delicioasă de lapte graţie sistemului clasic de spumare a laptelui

Modifică şi memorează profilul personal de utilizator

Utilizare şi curăţare fără efort pentru delectare zilnică

Curăţare uşoară graţie unităţii de preparare complet detaşabile

Până la 5000 de ceşti* fără detartrare graţie AquaClean



Espressoare complet automate EP5310/10

Repere

Râşniţe de cafea 100% ceramice

Râşniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem

de dure şi de precise, astfel încât să poţi

savura cafea aromată proaspătă pentru cel

puţin 20.000 de ceşti.

Thermoblock

Thermoblock oferă familiei tale cafea şi

cappuccino fierbinţi, mereu la temperatura

perfectă. Secretul său rezidă în învelişul uşor

din aluminiu şi oţel inoxidabil, care poate

atinge rapid temperaturi ridicate.

Conservă aroma boabelor de cafea

Noua funcţie Aroma Seal protejează boabele

de cafea şi se asigură că îşi păstrează aroma

iniţială în timp, reducând totodată zgomotul

râşniţei.

Sistem clasic de spumare a laptelui

Sistemul clasic de spumare a laptelui

generează abur, permiţându-ţi să pregăteşti

uşor o spumă de lapte fină şi cremoasă pentru

cappuccino. În plus, cu numai două piese,

sistemul clasic de spumare a laptelui este, de

asemenea, uşor de curăţat.

Personalizează-ţi cafeaua

Acest espressor complet automat oferă multe

opţiuni pline de savoare pentru a-ţi

personaliza cafeaua după propriul gust. Poţi

personaliza şi memora cu uşurinţă

concentraţia, intensitatea şi temperatura pentru

fiecare băutură. Explorează şi încearcă oricâte

băuturi delicioase doreşti, după bunul plac.

Funcţia MEMO

Vei avea o cafea preparată potrivit dorinţelor

personale mulţumită funcţiei MEMO, care îţi

permite să ajustezi şi să salvezi cantitatea de

cafea sau de cappuccino din ceaşcă. Cu

această funcţie, aparatul ştie exact cum îţi

place cafeaua sau cappuccino-ul.

Unitate de preparare detaşabilă

Unitatea de preparare este inima oricărui

espressor complet automat şi trebuie curăţată

periodic. Unitatea de preparare detaşabilă

permite curăţarea temeinică prin simpla clătire

la robinet.

Filtru AquaClean

Schimbând filtrul după ce aparatul îţi solicită

acest lucru, nu va trebui să detartrezi aparatul

timp de până la 5000 de ceşti*, beneficiind de

apă curată şi purificată.
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Specificaţii

Design

Culoare: Negru

Ţara de origine

Fabricat în: România

Specificaţii generale

Curăţare şi întreţinere uşoare: Compatibil cu

filtrul AquaClean

Soluţie pentru lapte: Sistem clasic de spumare

a laptelui

Interfaţă cu utilizatorul: Afişaj de bază

Specificaţii tehnice

Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii

Frecvenţă: 50 Hz

Înălţime max. ceaşcă: 150 mm

Tensiune: 230 V

Lungime cablu: > 100 cm

Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal

Rezervor de apă: Acces din partea de sus

Greutate produs: 7,2 kg

Dimensiuni produs: 221 x 340 x 430 mm

Capacitate boabe de cafea: 250 g

Capacitate rezervor de apă: 1,8 l

Personalizare

Setări pentru intensitatea aromei: 5

Concentraţia cafelei: Reglabil

Setări de măcinare: 5

Control al aromei înainte de preparare: Nu

Profiluri de utilizator: 1

Setări de temperatură: 3

Varietăţi

Băuturi: Espresso, Apă fierbinte, Cafea,

Americano

Opţiune de cafea măcinată

Două ceşti

Alte caracteristici

Clătire automată şi detartrare ghidată

Buton de pornire/oprire comutator principal

Boiler cu încălzire rapidă

Unitate de preparare detaşabilă

Gusto Perfetto

* Luând în calcul 8 înlocuiri ale filtrului, aşa cum se indică

pe aparat. Numărul real de ceşti depinde de varietăţile

de cafea alese şi de metodele de clătire şi curăţare.
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