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Tre kaffevarianter med ferske bønner
Deilig espresso og kaffe helt enkelt

Nyt deilige kaffedrikker laget av ferske bønner, med ett knappetrykk. Alle drikkene,

inkludert espresso, vanlig kaffe og americano, kan tilpasses når det gjelder styrke,

temperatur og volum.

Kaffe av høy kvalitet med ferske bønner

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Perfekt temperatur på kaffen med Thermoblock

Hold bønnene ferske lenger med aromaforseglingen

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

Den klassiske melkeskummeren lager deilig melkeskum

Juster volumet: fem innstillinger for aroma og styrke og fem innstillinger på kvernen

Juster og lagre din personlige brukerprofil

Enkel bruk og rengjøring hver dag

Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen

Inntil 5000 kopper* uten avkalking takket være AquaClean



Helautomatiske espressomaskiner EP5314/10

Høydepunkter

100 % keramiske kverner

Kvernene våre er av 100 % ren keramikk som er

svært hard og nøyaktig, slik at du kan nyte

minst 20 000 kopper fersk, velduftende kaffe.

Thermoblock

Thermoblock sørger for varm kaffe og

cappuccino til deg og familien, alltid med

perfekt temperatur. Hemmeligheten ligger i den

lette kannen i aluminium og rustfritt stål, som

blir raskt varm.

Ta vare på aromaen fra kaffebønnene

Den nye Aroma-forseglingen beskytter

kaffebønnene og sørger for at den opprinnelige

aromaen bevares over tid. Støyen fra kvernen

reduseres også.

Klassisk melkeskummer

Den klassiske melkeskummeren produserer

damp, slik at du enkelt kan tilberede silkemykt

melkeskum til cappuccino. Den klassiske

melkeskummeren består dessuten bare av to

deler, noe som gjør den enkel å rengjøre.

Tilpass kaffen

Denne helautomatiske maskinen gir et vell av

gode alternativer, så du kan tilpasse drikken

etter eget ønske. Du kan enkelt tilpasse og

lagre lengde, styrke og temperatur for hver

drikke. Du kan utforske, eksperimentere og

drømme opp mange ulike drikker.

Minnefunksjon

Du får alltid en kaffe brygget etter din

personlige smak takket være minnefunksjonen.

Den gjør at du kan justere og lagre kaffe- og

cappuccino-lengden du foretrekker, og

maskinen husker det til neste gang du vil ha en

kopp kaffe eller cappuccino.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen er kjernen til alle

helautomatiske kaffemaskiner og bør rengjøres

regelmessig. Bryggegruppen kan fjernes helt,

slik at du kan rengjøre den grundig ved å skylle

den under springen.

AquaClean-filter

Hvis du skifter filteret etter at maskinen gir

beskjed om det, trenger du ikke å avkalke

maskinen på opptil 5000 kopper*, samtidig

som du får krystallklart vann.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Antrasitt

Opprinnelsesland

Produsert i: Romania

Generelle spesifikasjoner

Enkel rengjøring og vedlikehold: Kompatibel

med AquaClean-filter

Melkeløsning: Klassisk melkeskummer

Brukergrensesnitt: Enkelt display

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Maks. høyde på kopp: 150 millimeter

Spenning: 230 V

Ledningslengde: >100 cm

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra toppen

Vekt, produkt: 7,2 kg

Produktmål: 221 x 340 x 430 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 250 g

Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: 5

Kaffelengde: Justerbar

Maleinnstillinger: 5

Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei

Brukerprofiler: 1

Temperaturinnstillinger: 3

Type

Drikker: Espresso, Kokende vann, Kaffe,

Americano

Alternativ for kaffepulver

Dobbel kopp

Andre funksjoner

Autorens og veiledet avkalking

Hovedbryter AV/PÅ-knapp

Rask koker

Bryggegruppe som kan fjernes

Gusto perfetto

* Basert på bytting av filter åtte ganger som angitt av

maskinen. Totalt antall kopper avhenger av valgt

kaffetype, skylling og rengjøringsmønstre.
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