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Kapučíno jednoducho

Automatické napenenie mlieka
Odkladanie do dverí chladničky

Umývateľný v umývačke riadu

Tlačidlo Auto Clean na rýchle vyčistenie



 

Technické údaje
• Príkon: 1350 W
• Tlak: 15 bary(ov)
• Zásobník na vodu: 1,7 l
• Zásobník na kávové zrnká: 220 g
• Varník - tepelný blok: Nerezová oceľ, 2 x
• Nastavenia jemnosti mlynčeka: 13

Dizajn a povrchová úprava
• Puzdro: Leštená nerezová oceľ a hliník, Povrchová 

vrstva odolná voči odtlačkom prstov a ľahko 
umývateľná

Krajina pôvodu
• Krajina pôvodu: Taliansko
•
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