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HD8650/01

Proef de smaken van uw favoriete koffiebonen
Met 100% keramische maalschijven voor perfecte smaak

Welke koffieblend u ook lekker vindt, u kunt de bonen vers malen met behoud van

maximale smaak omdat de keramische maalschijven de bonen nooit

oververhitten.

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

Binnen een handomdraai genieten van 1 drankje

Pas de hoeveelheid aan en maak gebruik van 5 maalstanden

Pas uw persoonlijke gebruikersprofiel aan en sla deze op

Geniet van 2 koppen tegelijkertijd dankzij de dubbele-kopfunctie

Geniet van heerlijk verse koffie

20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Altijd de juiste sterkte voor uw koffie, ongeacht de bonen

Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock

Geniet elke dag van koffie zonder gedoe

Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep

Past in elke keuken dankzij het kleine formaat en de toegang aan de voorkant

Geniet van geweldige koffie dankzij automatisch reinigen en begeleid ontkalken



Volautomatische espressomachine HD8650/01

Kenmerken

1 drankje

Geniet van fantastische espresso of koffie van

versgemalen bonen

100% keramische molens

Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer

hard en precies, zodat u kunt genieten van

minstens 20.000 koppen verse aromatische

koffie.

Pas uw koffie naar uw smaak aan

Pas de hoeveelheid aan en maak gebruik van

5 maalstanden

Dubbele kop

Deel uw favoriete koffie dankzij de dubbele-

kopfunctie

Gusto perfetto

Gusto Perfetto is een zelflerende technologie

die de bonen waarmee u uw drankjes maakt,

bijhoudt. Als de technologie een verandering

bespeurt in het type bonen dat u gebruikt,

wordt de dosering automatisch aangepast in

de koffiezetkamer. Zo kunt u altijd genieten van

consistente koffie

Thermoblock

De Thermoblock zorgt voor warme koffie en

cappuccino voor uw gezin, altijd op de juiste

temperatuur. Het geheim? De lichte behuizing

van aluminium en roestvrij staal kan snel hoge

temperaturen bereiken.

Afneembare zetgroep

De zetgroep is het hart van iedere

volautomatische koffiemachine en moet

regelmatig worden schoongemaakt. Doordat

de zetgroep afneembaar is, kunt u deze

grondig schoonmaken door hem af te spoelen

onder de kraan.

Klein formaat en toegang aan de voorkant

Het maakt niet uit hoe groot uw keuken is: dit

apparaat past zelfs in de kleinste ruimten en is

zeer makkelijk te gebruiken omdat u vanaf de

voorkant toegang hebt tot het waterreservoir en

het koffierestenbakje. Ontworpen om u nog

eenvoudiger te laten genieten van koffie.

Gebruikersprofielen

Bewaar de hoeveelheid van iedere soort koffie

afhankelijk van uw persoonlijke smaak. U drinkt

espresso, koffie en alle andere dranken altijd

zoals u dat wilt, met één druk op de knop.

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Het koffiedoorloopsysteem van deze

espressomachine wordt automatisch met water

gereinigd wanneer u de machine in- of

uitschakelt. Hierdoor kunt u altijd genieten van

verse koffie met een heerlijke smaak.

Regelmatig ontkalken verlengt de levensduur

van uw espressomachine. Deze machine geeft

een signaal wanneer de machine moet worden

ontkalkt. Berichten op het scherm geven aan

wat u moet doen.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Zwart

Technische specificaties

Capaciteit koffiediklade: 8,0 porties

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 95 millimeter

Voltage: 230 volt

Kleur en afwerking: Rood

Snoerlengte: <100 cm

Compatibiliteit filter: Brita Intenza

Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de voorkant

Productgewicht: 7 kg

Afmetingen van het product: 295 x 325 x

420 millimeter

Capaciteit bonenreservoir: 180 g

Capaciteit waterreservoir: 1 l

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: Nee

Hoeveelheid koffie: Instelbaar

Moleninstellingen: 5

Aroma instellen vóór het zetten: Nee

Gebruikersprofielen: 1

Verscheidenheid

Dranken: Espresso

Optie voor gemalen koffie: Nee

Dubbele kop

Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop

Snel opwarmende boiler

Afneembare zetgroep

Gusto perfetto

Algemene specificaties

Gebruikersinterface: LED-knoppen
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