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Beépített tejtartály

Rozsdamentes acél

AquaClean

 

EP5365/10

5 kávéváltozat friss kávészemekből –

egyszerűen
Bársonyos cappuccino a tejhabosító tartálynak köszönhetően

A friss kávészemekből és a friss tejből egyetlen gombnyomással készíthet olyan

krémes italokat, mint a cappuccino és a latte macchiato. Minden ital erőssége,

hőmérséklete és mennyisége testre szabható, beleértve az eszpresszót, a kávét és

az americanót is.

Kiváló minőségű kávé friss kávészemekből

20 000 csésze kiváló aromájú kávé a tartós kerámia őrlőbetéteknek köszönhetően

Tökéletes hőmérsékletű kávé a Thermoblock segítségével

Az aromazárnak köszönhetően a kávészemek frissessége hosszabb ideig megőrizhető

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

5 különböző kávé – többek közt cappuccino – egy gombnyomásnyira

Sima tejhab a tejhabosító tartályból

Állítható adag, 5 aromaerősség és 5 őrlőbetét-beállítás

Saját felhasználói profilt állíthat be és menthet el

Egyszerű használat és tisztítás az élményteli mindennapokért

Egyszerű tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Az AquaClean filternek köszönhetően akár 5000 csészéig* nem szükséges

vízkőtleníteni

Tisztítsa ki a tejtartályt minden használat után a tejtisztítás funkcióval
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Fénypontok

100% kerámia őrlőbetétek

Az őrlőbetétek 100%-ban kerámiából

készülnek: rendkívül kemények és precízek, Ön

ennek köszönhetően legalább 20 000 csésze

friss zamatos kávét élvezhet.

Thermoblock

A Thermoblock forró kávét és cappuccinót

biztosít a családja számára – mindig tökéletes

hőmérsékleten. A titok nyitja a könnyű

alumínium és rozsdamentes acél váz, mely

révén rövid idő alatt magas hőmérsékletet ér el.

Megőrzi a kávészemek aromáját

Az új aromazár megóvja kedvenc kávészemeit,

és garantálja, hogy az eredeti aroma hosszan

megmarad, az őrlési zaj pedig csökken.

A kávé személyre szabása

Az automata készülék ínycsiklandó

lehetőségeinek tárházával saját ízlésének

megfelelő italt készíthet. Könnyedén

beállíthatja és eltárolhatja az egyes italok

hosszúságát, erősségét és hőmérsékletét is.

Fedezze fel a lehetőségeket, kísérletezzen, és

állítsa elő álmai italát!

Memória funkció

A memória funkció révén – mely lehetővé

teszi, hogy beállítsa és elmentse a

csészéjéhez illő kávé és cappuccino

hosszúságát – mindig az Ön személyes

ízlésének megfelelő, tökéletes csésze kávét

főzhet. Ennek a funkciónak köszönhetően a

készülék pontosan tudni fogja, hogy Ön

hogyan szereti a kávét és a cappuccinót.

Kivehető központi egység

A központi egység minden automata kávéfőző

lelke, ezért rendszeresen tisztítani kell. A

központi egység kivehető, így egyszerűen egy

csap alatti öblítéssel alaposan megtisztíthatja.

AquaClean szűrő

Ha a készülék jelzését követően lecseréli a

szűrőt, akár 5000 csészéig* nem kell

vízkőmentesítenie a készüléket, miközben

élvezheti a megtisztított víz előnyeit.

Gyors tejtisztítás

Az egyedi tejtartály-gyorstisztítási funkcióval

minden használat után kényelmesen, mégis

alaposan átöblítheti a tejtároló rendszert

5-féle zamatos kávé

A különleges pillanatokat kedvenc kávéjával a

kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár

hosszú kávéról, akár valamilyen tejes

készítményről van szó, automata

eszpresszógépével pillanatok alatt, könnyedén

megkapja a tökéletes csésze kávét!
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Műszaki adatok

Származási hely

Gyártó ország: Románia

Általános jellemzők

Egyszerű tisztítás és karbantartás:

Használható AquaClean filterrel

Tejtartály típusa: Alap tejtartály

Tejadagolás: Beépített tejtartály, Gyors

tejtisztítás

kezelői felület: Alap kijelző

Műszaki adatok

Tejtartály térfogat: 0,5 L

Zacctartály kapacitása: 15 adag

Frekvencia: 50 Hz

Max. csészemagasság: 150 mm

Feszültség: 230 V

Szín és felület: Rozsdamentes acél

Vezetékhossz: >100 cm

Zacctartály: Elülső hozzáférés

Víztartály: Felső hozzáférés

Készülék tömege: 7,2 kg

Termék méretei: 221 x 340 x 430 mm

Szemes kávé kapacitás: 250 g

A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: 5

Őrlőbetét-beállítások: 5

Főzés előtti aromabeállítás: Nem

Felhasználói profilok: 1

Hőfok beállítások: 3

Kávé- és tejhosszúság: szabályozható

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Forró víz, Cappuccino,

Kávé, Tejhab, Latte macchiato, Americano

Őrölt kávé opció

Dupla csésze

Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

Automatikus öblítés és vezérelt

vízkőmentesítés

Be-/kikapcsoló gomb

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Kivehető központi egység

Gusto perfetto

* A kávéfőzőkön jelzettek szerint 8 szűrőcserével

kalkulálva. A csészék tényleges száma függ a

kiválasztott kávétípusoktól, illetve az öblítési és tisztítási

szokásoktól.
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