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EP5365/10

5 kaffevarianter med friske bønner på den

nemme måde
Silkeblød cappuccino takket være mælkekandeskummeren

Nyd cremede drikke såsom Cappuccino og Latte Macchiato med et tryk på en

knap, med frisk mælk og friske kaffebønner. Alle drikkevarer, herunder Espresso,

almindelig kaffe og Americano, kan tilpasses i styrke, temperatur og mængde.

Kaffe af høj kvalitet med friskmalede bønner

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Kaffe ved den perfekte temperatur med vores Thermoblock

Hold dine bønner friske i længere tid takket være lukning til at holde på aromaen

Et udvalg af kaffe tilpasset til din smag

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Glat mælkeskum fra mælkekandeskummeren

Juster styrken, 5 indstillinger for aromastyrke og 5 kværnindstillinger

Juster og gem din personlige brugerprofil

Nem at bruge og rengøre til hverdagsnydelse

Nem at rengøre takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Op til 5.000 kopper * uden afkalkning takket være AquaClean

Fjern mælkerester efter brug med mælkerensningsfunktionen
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Vigtigste nyheder

100 % keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De

er meget hårde og præcise, så du kan nyde

mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

Thermoblock

Thermoblock sikrer varm kaffe og cappuccino til

din familie, altid med den perfekte temperatur.

Hemmeligheden ligger i materialerne

aluminium og rustfrit stål, der hurtigt kan nå de

høje temperaturer.

Bevar bønnernes aroma

Den nye lukning til at holde på aromaen

beskytter dine yndlingskaffebønner og sørger

for, at de beholder deres oprindelige aroma

over tid og mindsker støjen fra kværnen.

Tilpas din kaffe

Denne fuldautomatiske maskine tilbyder en

overflod af tillokkende muligheder for at

tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan

nemt tilpasse og lagre længden, styrken og

temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med

at udforske, eksperimentere og drømme dig

frem til en hvilken som helst drik!

MEMO-funktion

Du vil altid få en kaffe, som er brygget efter din

personlige smag takket være MEMO-

funktionen, som giver dig mulighed for at

justere og gemme længden for din kaffe og

cappuccino. Med denne funktion ved din

maskine præcis, hvordan du foretrækker din

kaffe og cappuccino.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i alle

fuldautomatiske kaffemaskiner, og den skal

rengøres regelmæssigt. Den fuldt aftagelige

bryggeenhed kan rengøres grundigt blot ved at

skylle den under rindende vand.

AquaClean-filter

Ved at udskifte filteret, når maskinen beder dig

om det, behøver du ikke at afkalke maskinen

indtil op til 5000 kopper* og kan nyde klart og

renset vand.

Hurtig mælkerensning

Den unikke lynrengøring af kanden med ét tryk

giver dig mulighed for praktisk rengøring af

mælkesystemet efter brug

5 slags aromatisk kaffe

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige

øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en

kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din

fuldautomatiske espressomaskine et perfekt

resultat direkte i koppen – uden besvær og på

ingen tid!
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Specifikationer

Oprindelsesland

Fremstillet i: Rumænien

Generelle specifikationer

Nem rengøring og vedligeholdelse:

Kompatibel med AquaClean-filter

Type kande: Almindelig kande

Mælkeløsning: Integreret mælkekande, Hurtig

mælkerensning

Brugerflade: Grundlæggende display

Tekniske specifikationer

Mælkekandens kapacitet: 0,5 L

Stor beholder til affald: 15 servings

Frekvens: 50 Hz

Maks. kophøjde: 150 mm

Spænding: 230 V

Farve og finish: Rustfrit stål

Ledningslængde: > 100 cm

Affaldsbeholder: Adgang fra fronten

Vandtank: Adgang fra toppen

Produktets vægt: 7,2 kg

Produktmål: 221 x 340 x 430 mm

Kapacitet: Kaffebønner: 250 g

Kapacitet: vandtank: 1,8 L

Tilpasning

Indstillinger for aromastyrke: 5

Kværnens indstillinger: 5

Aromakontrol inden brygning: Nej

Brugerprofiler: 1

Temperaturindstillinger: 3

Længde for kaffe og mælk: Justerbar

Variation

Drikke: Espresso, Varmt vand, Cappuccino,

Kaffe, Mælkeskum, Latte Macchiato,

Americano

Kaffepulvermulighed

Dobbelt kop

Dobbelt kop mælk: Nej

Andre funktioner

Automatisk rensning og afkalkningsguide

Hovedkontakt afbryderknap

Hurtig vandkoger

Aftagelig bryggeenhed

Gusto Perfetto

* Baseret på udskiftning af 8 filtre som angivet af

maskinen. Det faktiske antal kopper afhænger af valgte

kaffevarianter, skylning og rengøringsmønstre.
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