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Černý

Mlýnek s možností nastavení
v 5 krocích

 

HD8650/09

Vnímejte příchuť svých oblíbených kávových zrn

Se100% keramickými mlýnky pro perfektní chuť

Ať máte rádi jakoukoli směs, můžete zrna mlít na místě a získat z nich maximum

chuti díky keramickým mlýnkům, které zrna nepřehřejí.

Snadné použití

Přístroj snadno ovládejte intuitivním uživatelským rozhraním

Díky malým rozměrům a přístupu zepředu se hodí do každé kuchyně

Snadné čištění a údržba

Cyklus automatického čištění a odstraňování vodního kamene

Snadné čištění díky plně odnímatelné varné jednotce

Výběrová káva jedním dotykem

Espresso z čerstvých zrn jedním dotykem tlačítka

Váš zážitek z čerstvé kávy

Vynikající chuť díky 100% keramickým mlýnkům.

Nastavitelné mletí pro chuť, které dáváte přednost

Získejte kávu s délkou extrakce podle své chuti díky funkci Memo



Automatický espresovač HD8650/09

Přednosti

Zrnkové espresso jedním dotykem

Dokonale připravené espresso, nebo i dvě

naráz, z čerstvě mletých zrn přímo do šálku –

stačí jen stisknout tlačítko a pár sekund počkat.

100% keramický mlýnek

Díky 100% keramickým mlýnkům, které kávová

zrna nepřehřívají, můžete dát sbohem chuti

připálené kávy. Keramika zajistí také

dlouhodobou výkonnost a tichý provoz.

Nastavitelné mletí

Zrnitost mletí můžete nastavit na 5 různých

úrovní. Pro plnou chuť espressa zvolte

nejjemnější mletí a nejhrubší mletí využijte

k přípravě slabší kávy – vše záleží na tom, co

máte rádi.

Funkce Memo pro délku extrakce kávy

Vždy získáte dokonalý šálek espressa podle

své chuti: postará se o to funkce Memo, která

umožňuje upravit délku extrakce kávy podle

vaší chuti. Vychutnejte si vynikající kávu ve

svém oblíbeném šálku pouhým stisknutím

tlačítka.

Intuitivní uživatelské rozhraní

Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní

s velkými tlačítky vám zjednoduší obsluhu

přístroje a pomůže k nejlepšímu výkonu.

Malé rozměry a přístup zepředu

Na velikosti kuchyně nezáleží: tento přístroj se

hodí i do nejmenšího prostoru a přístup

zepředu k nádobě na vodu i odpad je

mimořádně pohodlný. Přístroj je navržen tak,

abyste si kávu mohli vychutnat snáze.

Plně odnímatelná varná jednotka

Varná jednotka je srdcem každého plně

automatického kávovaru a měla by se jednou

týdně čistit. Naše varná jednotka je snadno

přístupná z boku a lze ji jedním stiskem

vyjmout a jednoduše omýt pod tekoucí vodou.

Automatické čištění a odstraňování vodního

kamene

Tento espresovač při spuštění nebo vypnutí

automaticky čistí vodou kávový okruh a zajistí

tak skvělou, čerstvou chuť každého šálku.

Pravidelné odstraňování vodního kamene

prodlužuje jeho životnost. Přístroj vás nejen

upozorní na potřebu odstranit vodní kámen, ale

může vás i provést automatickým odstraněním

vodního kamene formou jednoduchých zpráv

na obrazovce.
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Specifikace

Podpora udržitelného rozvoje

Spotřeba elektrické energie při vaření: 1

400 W

Obecné specifikace

Počet najednou připravovaných šálků: 2

Kompatibilní dávkování kávy: Celá kávová

zrna, mletá káva

Typ karafy: Základní karafa

Speciální funkce: Keramický mlýnek,

Předspaření, Funkce horké vody

Snadné použití a pohodlí: Vyjímatelná nádržka

na vodu

Snadné čištění a údržba: Automatický cyklus

odstranění vodního kamene, Odnímatelná

varná jednotka, Volitelný vodní filtr Brita,

Automatický cyklus oplachování

Kávové nápoje: Espresso

Povrchová úprava

Materiál bojleru: Nerezová ocel (Inox)

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 7 kg

Rozměry výrobku (Š x H x V): 420 x 325 x

295 mm

Země původu

Vyrobeno v: Rumunsku

Servis

2letá záruka: Ano

Technické údaje

Tlak čerpadla: 15 barů

Kapacita nádoby na kávová zrna: 180 gr

Kapacita nádoby na odpad: 8 porcí

Max. výška šálku: 95 mm

Bojlery: 1

Délka kabelu: 0,8 m

Objem nádržky na vodu: 1 l

Frekvence: 50 Hz

Napětí: 230 V
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