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Kjenn smaken fra favorittbønnene dine
100 % keramiske kverner for langvarig ytelse

Uansett hva slags kaffeblanding du liker, kan du kverne de ferske bønnene på

stedet for å få frem mest mulig smak. De keramiske kvernene overoppheter ikke

bønnene.

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

Lag én drikk helt enkelt

Juster lengden og fem innstillinger på kvernen

Juster og lagre din personlige brukerprofil

Brygg to kopper kaffe samtidig med dobbel kopp-funksjonen

En fersk kaffeopplevelse

20 000 kopper av den beste kaffen med robuste keramiske kverner

Alltid riktig styrke i koppen, uansett bønnetype

Perfekt temperatur på kaffen med Thermoblock

Drikk kaffe hver dag – helt enkelt

Enkel rengjøring med den avtakbare bryggegruppen

Passer i ethvert kjøkken takket være den lille størrelse og tilgangen fra fronten

Lag deilig kaffe med autorens og veiledet avkalking



Helautomatisk espressomaskin HD8650/01

Høydepunkter

Én drikk

Drikk en flott espresso eller kaffe laget på

nybrente kaffebønner

100 % keramiske kverner

Kvernene våre er av 100 % ren keramikk som er

svært hard og nøyaktig, slik at du kan nyte

minst 20 000 kopper fersk, velduftende kaffe.

Tilpass kaffen

Juster lengden og fem innstillinger på kvernen

Dobbel kopp

Brygg og del den gode kaffen takket være den

doble kopp-funksjonen

Gusto perfetto

Gusto Perfetto er en selvlærende teknologi som

sporer bønnene du bruker til å lage drikker. Hvis

den oppdager en endring i bønntypen

som brukes, justerer den automatisk

doseringen i bryggekammeret, slik at du får et

konsekvent resultat i koppen

Thermoblock

Thermoblock sørger for varm kaffe og

cappuccino til deg og familien, alltid med

perfekt temperatur. Hemmeligheten ligger i den

lette kannen i aluminium og rustfritt stål, som

blir raskt varm.

Bryggegruppe som kan fjernes

Bryggegruppen er kjernen til alle

helautomatiske kaffemaskiner og bør rengjøres

regelmessig. Bryggegruppen kan fjernes helt,

slik at du kan rengjøre den grundig ved å skylle

den under springen.

Liten størrelse og tilgang fra fronten

Det er samme hvor stort kjøkken du har: Denne

maskinen kan plasseres på de minste stedene,

og det er svært praktisk at du har tilgang til

vann- og avfallsbeholderne fra fronten.

Utformet for enklere kaffestunder.

Brukerprofiler

Lagre kaffedrikkens lengde etter din personlige

smak. Da kan du alltid lage espresso, kaffe og

andre drikker du liker dem, ved å trykke på en

knapp.

Autorens og veiledet avkalking

Denne espressomaskinen rengjør

kaffesystemet automatisk med vann når

maskinen startes opp eller slås av. Dette gjør

at hver kopp smaker av utmerket og fersk kaffe.

Regelmessig avkalking forlenger

espressomaskinens levetid. Maskinen varsler

deg når avkalking blir nødvendig. Den veileder

deg med meldinger på skjermen når du må

foreta deg noe.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Svart

Tekniske spesifikasjoner

Kapasitet, avfallsbeholder: 8 porsjoner

Frekvens: 50 Hz

Maks. høyde på kopp: 95 millimeter

Spenning: 230 V

Farge og utforming: Rød

Ledningslengde: < 100 cm

Filterkompatibilitet: Brita Intenza

Avfallsbeholder: Tilgang fra fronten

Vannbeholder: Tilgang fra fronten

Vekt, produkt: 7 kg

Produktmål: 295 x 325 x 420 millimeter

Kaffebønnekapasitet: 180 g

Kapasitet for vannbeholder: 1 L

Tilpasning

Innstillinger for aroma og styrke: Nei

Kaffelengde: Justerbar

Maleinnstillinger: 5

Aromakontroll ved forhåndbrygging: Nei

Brukerprofiler: 1

Type

Drikker: Espresso

Alternativ for kaffepulver: Nei

Dobbel kopp

Dobbel kopp – melk: Nei

Andre funksjoner

Autorens og veiledet avkalking

Hovedbryter AV/PÅ-knapp

Rask koker

Bryggegruppe som kan fjernes

Gusto perfetto

Generelle spesifikasjoner

Brukergrensesnitt: LED-knapper
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