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Viisi juomaa

Integroitu maitokannu

Ruostumaton teräs
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Valmista helposti viittä eri kahvilaatua tuoreista

pavuista

Pehmeää cappuccinoa maidonvaahdottimella

Valmista yhdellä painikkeella täyteläistä cappuccinoa tai latte macchiatoa

kahvipavuista ja tuoreesta maidosta. Voit säätää kaikkien juomien – myös

espresson ja tavallisen kahvin – vahvuutta, lämpötilaa ja kokoa.

Korkealaatuista kahvia tuoreista pavuista

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Täydellinen kahvin lämpötila kuumavesisäiliön ansiosta

Aromikannen ansiosta kahvipavut säilyvät pitkään tuoreina

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

Viisi helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa, kuten cappuccino

Pehmeän tasaista vaahtoa maidonvaahdottimella

Kahvin määrän säätö, viisi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta

Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili

Helppo käyttää ja puhdistaa jokapäiväisessä käytössä

Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista

AquaClean-suodattimella jopa 5 000 kuppia kahvia* ilman kalkinpoistoa

Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla
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Kohokohdat

Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin

kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään

20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

Kuumavesisäiliö

Kuumavesisäiliö varmistaa, että koko perheesi

saa nopeasti aina sopivan lämpöistä kahvia ja

cappuccinoa. Säiliön teho perustuu alumiinista

ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuun

kevyeen runkoon, joka kuumenee nopeasti

korkeisiin lämpötiloihin.

Säilytä kahvipapujen aromit

Uudella Aroma Seal -kannella voit varmistaa,

että kahvipapujen alkuperäinen aromi säilyy

pidempään. Se myös vaimentaa kahvimyllyn

käyttöääntä.

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.

Muistitoiminto

Muistitoiminnon ansiosta voit valmistaa aina

juuri sopivan vahvuista kahvia ja cappuccinoa

sekä säädellä kahvin määrää kupissa. Saat

aina oman makusi mukaisen kupillisen kahvia

tai cappuccinoa.

Irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on täysin automaattisten

kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on

puhdistettava säännöllisesti. Irrotettava

suodatinyksikkö on helppo puhdistaa

kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.

AquaClean-suodatin

Kun vaihdat suodattimen aina ajallaan, voit

nauttia kirkkaasta ja puhtaasta vedestä jopa

5 000 kupillisen* ajan ilman kalkinpoiston

suorittamista.

Nopea maitojärjestelmän puhdistus

Ainutlaatuisella kannun pikapuhdistuksella voit

huuhdella maitojärjestelmän huolellisesti

jokaisen käytön jälkeen yhdellä painalluksella.

Viisi hyväntuoksuista kahvijuomaa

Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi.

Täysin automaattinen espressokeitin valmistaa

espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman

kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.
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Tekniset tiedot

Alkuperämaa

Valmistusmaa:: Romania

Yleiset tiedot

Helppo puhdistaa ja huoltaa: Yhteensopiva

AquaClean-suodattimen kanssa

Kannutyyppi: Peruskannu

Maidon käsittelytapa: Integroitu maitokannu,

Nopea maitojärjestelmän puhdistus

Käyttöliittymä: Perusnäyttö

Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,5 V

Jätesäiliön tilavuus: 15 annosta

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 150 mm

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Ruostumaton teräs

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,

Americano

Kahvijauheen käyttö

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei

Muut toiminnot

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu

kalkinpoisto

Päävirtakytkin

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Irrotettava suodatinyksikkö

Gusto Perfetto

* Perustuu kahdeksaan suodatinvaihtoon (keittimen

laskurin mukaan). Kupillisten todellinen määrä vaihtelee

kahvilaadun sekä huuhtelu- ja puhdistustapojen

mukaan.
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