
 

Super automatický
espresso kávovar

2000 series

 
Uvarí 1 druh kávy

Čierna

Mlynček s 5 stupňami
nastavenia

 

HD8650/09

Vychutnajte si chuť svojich obľúbených kávových

zŕn

So 100 % keramickými mlynčekmi pre dokonalú chuť

Nech máte radi akúkoľvek odrodu kávy, zrná môžete pomlieť priamo na mieste

a vyťažiť z nich tak maximum chuti vďaka keramickým mlynčekom, ktoré

neprehrievajú zrná.

Jednoduché používanie

Ľahké ovládanie vášho zariadenia cez intuitívne užívateľské rozhranie

Vďaka malej veľkosti a čelnému prístupu sa hodí do každej kuchyne

Jednoduché čistenie a údržba

Cyklus samočistenia a program na odstraňovanie vodného kameňa

Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke

Váš výber kávy jediným dotykom

Espresso z čerstvých zrniek stlačením jedného tlačidla

Váš zážitok z čerstvej kávy

Vynikajúca chuť vďaka 100 % keramickým mlynčekom

Prispôsobiteľné nastavenia mletia pre preferované chute

Získajte personalizované veľkosti kávy vďaka funkcii uloženia do pamäte
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Hlavné prvky

Espresso zo zrniek jedným dotykom

Jednoduchým stlačením tlačidla môžete mať

priamo do vašej šálky za niekoľko sekúnd

dokonale uvarené espresso alebo aj dve z

čerstvo pomletých zrniek.

100 % keramické mlynčeky

Vďaka 100 % keramickým mlynčekom sa

rozlúčte s chuťou spálenej kávy. Mlynčeky sú

navrhnuté tak, aby neprehrievali zrnká.

Keramický materiál tiež zaisťuje dlhodobú

výkonnosť a tichú prevádzku.

Prispôsobiteľné nastavenia mletia

Môžete upraviť zrnitosť mlynčekov na 5 rôznych

úrovní. Zvoľte si najjemnejšie mletie pre

výrazné espresso až po najhrubšie pre

jemnejšiu kávu, všetko podľa vašej

preferovanej chuti.

Funkcia uloženia veľkosti do pamäte

Kedykoľvek si môžete vychutnať šálku kávy

uvarenej presne podľa vašich predstáv vďaka

pamäťovej funkcii, ktorá vám umožní nastaviť si

a uložiť veľkosť kávy do vašej šálky.

Vychutnajte si skvelý kávový nápoj z vašej

obľúbenej šálky jednoduchým stlačením

jedného tlačidla.

Intuitívne používateľské rozhranie

Jednoduché a intuitívne užívateľské rozhranie s

veľkými tlačidlami, ktoré vám pomôže ľahko

komunikovať so zariadením a dosiahnuť

najlepší výkon.

Malé rozmery a čelný prístup

Nezáleží na tom, aká veľká je vaša kuchyňa:

toto zariadenie sa zmestí aj do najmenších

medzier. A čo je veľmi pohodlné, k nádobe na

vodu a odpad môžete pristupovať z prednej

strany.

Plne odnímateľná varná jednotka

Varná jednotka je srdcom každého plne

automatického kávovaru a treba ju čistiť raz

týždenne. Naša varná jednotka je ľahko

dostupná z boku a jedným kliknutím môže byť

odstránená za účelom ľahkého umývania pod

prúdom tečúcej vody.

Samočistenie a odstraňovanie vodného

kameňa

Tento espresso kávovar je navrhnutý tak, aby

pri spustení alebo vypnutí automaticky vyčistil

okruh kávy pomocou vody, aby tak zabezpečil

skvelú a sviežu chuť každej šálky kávy.

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa

predlžuje životnosť vášho kávovaru. Toto

zariadenie vás nielenže varuje, keď je potrebné

odstrániť vodný kameň, ale vás tiež v prípade

potreby jasnými správami na obrazovke

naviguje v automatizovanom procese

odstraňovania vodného kameňa.
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Technické údaje

Udržateľnosť

Spotreba energie pri varení kávy: 1400 W

Všeobecné špecifikácie

Šálok naraz:: 2

Kompatibilné servírovanie kávy: Celé kávové

zrná, čerstvo pomletá káva

Typ karafy: Jednoduchá karafa

Špeciálne funkcie: Mlynček s keramickými

drvičmi, Predvarenie, Variant na horúcu vodu

Ľahké použitie a pohodlie: Odnímateľná

nádržka na vodu

Ľahké čistenie a údržba: Cyklus

automatického odstraňovania vodného

kameňa, Odnímateľná varná jednotka,

Voliteľný vodný filter Brita, Automatický

oplachovací cyklus

Kávové nápoje: Espresso

Povrchová úprava

Materiál varnej jednotky: Nehrdzavejúca oceľ

(antikorová)

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 7 kg

Rozmery produktu (Š x H x V):

420 x 325 x 295 mm

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu: Rumunsko

Servis

Dvojročná záruka: áno

Technické špecifikácie

Tlak čerpadla: 15 barov

Zásobník na kávové zrnká: 180 g

Kapacita nádoby na odpad: 8 porcií

Max. výška šálky: 95 mm

Ohrievače vody: 1

Dĺžka kábla: 0,8 m

Kapacita nádoby na vodu: 1 l

Frekvencia: 50 Hz

Napätie: 230 V
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