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По-лесно приготвяне на 6 различни кафени напитки

от свежи зърна

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате

макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка

млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*.

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

Насладете се на 6 напитки на една ръка разстояние, включително café au lait

Кадифеногладка млечна пяна благодарение на високоскоростната система LatteGo

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

Индивидуално регулирайте и запазвайте своите любими различни кафени напитки

Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба

LatteGo е изключително лесна за почистване: 2 части, без тръби

До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean

Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне

И двете части на LatteGo са безопасни за миене в съдомиялна машина

Капакът за съхранение на LatteGo запазва вашето мляко свежо в хладилника
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Акценти

6 напитки

Насладете се на богато разнообразие от напитки за

всеки повод. Без значение дали желаете еспресо,

кафе или рецепта с мляко, вашата супер автоматична

машина ви предоставя перфектен резултат без

усилия и за нула време!

LatteGo система за мляко

Долейте върху кафето си кадифеногладък слой

млечна пяна. LatteGo смесва с висока скорост мляко и

въздух в цилиндричната камера за разпенване, а след

това без разплискване добавя в чашата ви гъст слой

млечна пяна подходяща температура.

състояща се от 2 части система за мляко без тръби

Нашата система за мляко, състояща се от 2 части,

няма тръби или скрити части и може да се почисти

за по-малко от 15 секунди под течаща вода или в

съдомиялна машина.

Възможно почистване в съдомиялна машина

За ваше удобство можете да поставите LatteGo в

съдомиялна машина. Това ще спести време и ще

осигури хигиенично почистване.

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.

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.

Капак за съхранение

За лесно и удобно съхранение в хладилника или извън

него можете да използвате специалния капак за

съхранение за LatteGo

Потребителски профил

За да зададете обема на всяка напитка, натиснете и

задръжте бутона на напитката, докато на дисплея се

покаже иконата MEMO. Натиснете бутона OK,

когато чашата съдържа желаното количество. Когато

приготвите рецепта, избраната сила на аромата се

запазва автоматично.

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!
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Спецификации

Страна на произход

Произведено в: Румъния

Общи спецификации

Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с

филтър AquaClean

Тип кана: LatteGo

Млечно решение: LatteGo

Потребителски интерфейс: Основен дисплей

Технически данни

Капацитет на каната за мляко: 0,26 л

Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 150 мм

Напрежение: 230 V

Цвят и покритие: Сребриста боя

Дължина на кабела: >100 см

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

Настройки на мелачката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Потребителски профили: 1

Настройки за температурата:

3

Дължина на кафе и мляко: Регулируема

Разновидност

Напитки: Еспресо, Гореща вода, Капучино, Кафе,

Разпенено мляко, Лате макиато, Café au Lait,

Американо

Опция за мляно кафе

Двойна чаша

Двойна чаша мляко: Не

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне

* 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.

* Базирано на проучване сред потребители в Германия, сравняващо

водещи напълно автоматични кафемашини с едно докосване (кафе

+ мляко) (2017 г.)
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