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6 tipos de bebidas com café a partir de grãos

frescos facilitadas
LatteGo, o sistema de leite mais fácil de limpar de sempre*

Prepare facilmente diferentes bebidas com café como expresso, café longo,

Cappuccino e Latte Macchiato ao tocar num único botão. O acessório LatteGo

termina as diferentes bebidas com leite com uma camada de espuma suave e

cremosa, é fácil de montar e pode ser limpo em menos de 15 segundos*.

Café de alta qualidade feito com grãos frescos

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Café à temperatura perfeita com o nosso sistema Thermoblock

Mantenha os seus grãos frescos durante mais tempo com a proteção de aroma

Variedade de cafés personalizáveis ao seu gosto

Saboreie 6 bebidas de forma simples, incluindo café com leite

Espuma de leite suave e cremosa graças ao sistema de leite LatteGo de alta

velocidade

Ajustável, 5 definições de intensidade do aroma e regulações do moinho

Faça ajustes a seu gosto e guarde as suas variedades de café favoritas

Utilização e limpeza sem esforço, para o prazer diário

O LatteGo é extremamente fácil de limpar: 2 peças e sem tubos

Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean

Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível

Ambas as peças do LatteGo são laváveis na máquina de lavar loiça

A tampa para armazenamento para o LatteGo mantém o leite fresco no frigorífico
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Destaques

6 bebidas

Desfrute de uma grande variedade de bebidas

para qualquer ocasião. Quer deseje um café

expresso, um café longo ou uma receita à base

de leite, a sua máquina super automática

proporciona-lhe uma chávena perfeita de

forma simples e num instante!

Sistema de leite LatteGo

Finalize o seu café com uma camada suave e

cremosa de espuma de leite. O LatteGo

mistura leite e ar a alta velocidade na câmara

de espuma redonda e, em seguida, adiciona

uma camada cremosa de espuma de leite à

sua chávena à temperatura certa e sem fazer

salpicos.

Sistema de leite de 2 peças e sem tubos

O nosso sistema de leite de 2 peças não

possui tubos ou peças ocultas e pode ser

limpo em apenas 15 segundos em água

corrente* ou na máquina de lavar a loiça.

Laváveis na máquina de lavar a loiça

Para a sua comodidade, pode colocar o

LatteGo na máquina de lavar loiça. Isto poupa

tempo e assegura uma limpeza higiénica.

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são 100% em cerâmica:

extremamente rígidos e precisos, para que

possa saborear o seu café aromático fresco

durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Filtro AquaClean

Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela

máquina, não é necessário descalcificar a

máquina até 5000 chávenas*, podendo

desfrutar de água limpa e pura.

Tampa para armazenamento

Para um armazenamento simples e cómodo

dentro ou fora do frigorífico, pode utilizar a

tampa para armazenamento própria para o

LatteGo

Perfil de utilizador

Para definir o volume de qualquer bebida,

prima e mantenha premido o botão da bebida

até o visor apresentar o ícone MEMO. Prima o

botão OK quando a chávena tiver a

quantidade pretendida. Quando fizer uma

receita, a intensidade do aroma selecionada é

guardada automaticamente.

Personalizar os seus cafés

Esta máquina completamente automática

oferece inúmeras opções fantásticas para

personalizar a sua bebida de acordo com o

seu gosto. Pode personalizar facilmente e

memorizar a quantidade, o sabor e a

temperatura para cada bebida. Sinta-se

confiante para explorar, experimentar e

imaginar qualquer bebida!
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Especificações

País de origem

Fabricada na: Roménia

Especificações gerais

Tipo de jarro: LatteGo

Sistema para leite: LatteGo

Interface do utilizador: Ecrã básico

Especificações técnicas

Capacidade do jarro de leite: 0,26 L

Capacidade do recipiente de resíduos:

15 doses

Frequência: 50 Hz

Altura máx. da chávena: 150 mm

Voltagem: 230 V

Cor e acabamento: Preto Piano

Comprimento do cabo de alimentação:

>100 cm

Recipiente para resíduos: Acesso na parte

frontal

Depósito de água: Acesso na parte superior

Peso do produto: 7,2 kg

Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm

Capacidade de grãos de café: 250 g

Capacidade do depósito de água: 1,8 L

Personalização

Definições de intensidade do aroma: 5

Regulações do moinho: 5

Controlo de aroma na pré-preparação: Não

Perfis de utilizador: 1

Regulações de temperatura: 3

Quantidade de café e leite: Ajustável

Variedade

Bebidas: Expresso, Água quente, Cappuccino,

Café, Acessório p/ espuma de leite, Latte

Macchiato, Café com leite, Americano

Opção de café moído

Chávena dupla

Chávena dupla com leite: Não

Outras funcionalidades

Enxaguamento automático e descalcificação

assistida

Interruptor principal com botão ligar/desligar

Caldeira de aquecimento rápido

Bloco de preparação amovível

* Com base em 8 substituições do filtro conforme

indicado pela máquina. O número real de chávenas

depende das variedades de café selecionadas e dos

padrões de enxaguamento e de limpeza.

* Com base em testes de consumidores na Alemanha

nos quais se comparou máquinas de café expresso

totalmente automáticas (café + leite) de um só toque

líderes de mercado (2017)
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