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Kuusi eri kahvilaatua tuoreista pavuista
LatteGo, kaikista nopein maitojärjestelmän puhdistus*

5000-sarjan automaattisella espressokeittimellä valmistat maistuvaa kahvia,

kuten esimerkiksi americanoa, cappucinoa tai latte macchiatoa napin

painalluksella. LatteGo -vaahdottimen ansiosta saat kahviisi silkinsileää

maitovaahtoa ja puhdistukseen menee alle 15 sekuntia*

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Täydellinen kahvin lämpötila

Säilyttää kahvipapujen aromin

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

Kuusi juomavaihtoehtoa

Silkinsileä maitovaahto nopealla LatteGo-järjestelmällä

Kahvin määrän säätö, viisi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta

Säädä ja tallenna yksittäisiä kahvijuomia

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

Kaksi osaa ilman putkia, jotta puhdistus olisi helppoa

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

Molemmat LatteGo-keittimen osat ovat astiapesukoneenkestäviä

LatteGo säilytyskansi helpottaa säilytystä
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Kohokohdat

Kuusi juomavaihtoehtoa

Valitse sopiva juoma tilanteeseen kuin

tilanteeseen. Täysin automaattinen keitin

valmistaa espresson, kahvin tai

maitopohjaisen juoman kätevästi ja nopeasti

suoraan kuppiin.

LatteGo-maitojärjestelmä

LatteGo-vaahdotin vatkaa maitoa nopealla

teholla pyöreässä vaahdotuskammiossa ja

kaataa kuppiin roiskumattoman, juuri

oikeanlämpöisen kermaisen

maitovaahtokerroksen.

2 osaa, putketon maitojärjestelmä

Kaksiosaisessa maitojärjestelmässä ei ole

putkia eikä piilossa olevia osia, joten sen voi

puhdistaa jopa 15 sekunnissa juoksevalla

vedellä* tai tiskikoneessa.

Konepesun kestävä

Molemmat LatteGo-keittimen osat ovat

astiapesukoneenkestäviä

Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin

kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään

20 000 kupillista tuoretta, maistuvaa kahvia.

AquaClean-suodatin

Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit

nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa

5 000 kupillisen* ajan ilman kalkinpoiston

suorittamista.

Säilytyskansi

LatteGo-keittimen säilytyskansi takaa kätevän

säilytyksen sekä jääkaapissa että sen

ulkopuolella

Käyttäjäprofiili

Voit määrittää juoman määrän painamalla

kyseisen juoman painiketta, kunnes MEMO-

kuvake tulee näyttöön. Paina OK-painiketta,

kun kupissa on haluamasi määrä. Kun

valmistat juoman, valittu aromin vahvuus

tallentuu automaattisesti.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan

määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa

juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat.

Jokaisen juoman kokoa, vahvuutta ja

lämpötilaa on helppo muokata, ja tiedot voi

tallentaa. Voit maistella erilaisia juomia ja

löytää uusia suosikkeja.

Irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on täysin automaattisten

kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on

puhdistettava säännöllisesti. Irrotettava

suodatinyksikkö on helppo puhdistaa

kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Romania

Yleiset tiedot

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva

AquaClean-suodattimen kanssa

Kannutyyppi: LatteGo

Maidon käsittelytapa: LatteGo

Käyttöliittymä: Perusnäyttö

Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,26 V

Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Hopeamaali

Johdon pituus: > 100 cm

Jätesäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Päältä käytettävä

Tuotteen paino: 7,2 kg

Tuotteen mitat: 221 x 340 x 430 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 250 g

Tilavuus, vesisäiliö: 1,8 V

Mukautus

Aromin vahvuuden asetukset: 5

Karkeusasetukset: 5

Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei

Käyttäjäprofiilit: 1

Lämpötila-asetukset: 3

Kahvin ja maidon määrä: säädettävä

Valikoima

Juomat: Espresso, Kuuma vesi, Cappuccino,

Kahvi, Maitovaahto, Latte Macchiato, Café au

Lait, Americano

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu

kalkinpoisto

Päävirtakytkin

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Irrotettava suodatinyksikkö

* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen

laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee

kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen

mukaan.

* Perustuu Saksassa tehtyihin kuluttajatesteihin, joissa

verrattiin johtavia yhden kosketuksen (kahvi + maito)
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