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Smag aromaen fra dine foretrukne kaffebønner

100 % keramiske kværne sikrer langvarig ydeevne

Uanset hvilken kaffeblanding du kan lide, kan du male bønnerne på stedet og

udtrække den maksimale aroma takket være de keramiske kværne, som ikke

overopheder bønnerne.

Et udvalg af kaffe tilpasset til din smag

Du har 1 drik lige ved hånden

Juster længden, 5 indstillinger for kværnen

Nyd 2 kopper ad gangen med dobbelt kop-funktion

Juster og gem din personlige brugerprofil

Din friske kaffeoplevelse

Garanteret ensartet ydelse til 20.000 kopper

Altid den rigtige styrke i koppen uanset bønnerne

Varm kaffe fra første kop med den hurtige vandkoger

Nyd din kaffe hver dag uden besvær

Synlig hygiejne takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Passer til ethvert køkken takket være dens lille størrelse og adgang på forsiden

Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide



Fuldautomatisk espressomaskine HD8650/91

Vigtigste nyheder

1 drikke

Nyd en fantastisk espresso eller kaffe på friske

bønner

100 % keramiske kværne

Keramisk materiale sikrer langvarig ydeevne og

lydsvag funktion uden nedslidning. Det

betyder, at din kaffe altid er malet som den

første gang, og du får det bedste ud af dine

bønner til mere end 20.000 kopper.

Tilpas din kaffe

Juster længden, 5 indstillinger for kværnen

Dobbelt kop

Nyd og del din yndlingskaffe takket være

dobbelt kop-funktionen

Gusto Perfetto

Gusto Perfetto er selvlærende teknologi, der

hele tiden registrerer de bønner, du bruger til at

tilberede dine drikke. Hvis den registrerer en

ændring i den type bønner, du bruger, justerer

den automatisk doseringen i brygkammeret, så

du altid får et ensartet resultat i koppen

Hurtig vandkoger

Sig farvel til lunken kaffe. Den hurtige

vandkoger sikrer varm kaffe og cappuccino til

dig og din familie fra den første kop, på ingen

tid. Hemmeligheden ligger i materialerne

aluminium og rustfrit stål, der hurtigt kan nå de

varme temperaturer.

Aftagelig bryggeenhed

Bryggeenheden er hjertet i alle

superautomatiske kaffemaskiner, og den skal

rengøres regelmæssigt. Den fuldt aftagelige

bryggeenhed kan rengøres grundigt blot ved at

skylle den under rindende vand

Lille størrelse og adgang på forsiden

Det betyder ikke noget, hvor stort dit køkken er:

Denne maskine passer til selv de mindste rum,

og den er yderst praktisk, da du kan få adgang

til vandet og beholderne fra forsiden. Designet

til at gøre din kaffenydelse lettere.

Brugerprofiler

Gem længden af hvilken som helst kaffedrik

efter din egen personlige smag. Du vil altid

kunne drikke espresso, kaffe og alle andre

drikke, præcis som du foretrækker dem, med et

tryk på en knap.

Automatisk rensning og afkalkningsguide

Denne espressomaskine renser automatisk

kaffekredsløbet med vand, når maskinen

tændes eller slukkes. Det sikrer en

fremragende, frisk smag i hver kop kaffe.

Regelmæssig afkalkning forlænger din

espressomaskines levetid. Denne maskine

fortæller, når afkalkning er påkrævet, og den

vejleder dig med meddelelser på skærmen, så

du ved, hvad du skal gøre hvornår.
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Specifikationer

Tekniske specifikationer

Frekvens: 50 Hz

Maks. kophøjde: 95 mm

Spænding: 230 V

Farve og finish: Sort

Ledningslængde: < 100 cm

Filterkompatibilitet: Brita Intenza

Affaldsbeholder: Adgang fra fronten

Vandtank: Adgang fra fronten

Produktets vægt: 7 kg

Produktmål: 295 × 325 × 420 mm

Tilpasning

Indstillinger for aromastyrke: Nej

Kaffelængde: Justerbar

Kværnens indstillinger: 5

Aromakontrol inden brygning: Nej

Brugerprofiler: 1

Variation

Drikke: Espresso

Kaffepulvermulighed: Nej

Dobbelt kop

Dobbelt kop mælk: Nej

Andre funktioner

Automatisk rensning og afkalkningsguide

Hovedkontakt afbryderknap

Hurtig vandkoger

Aftagelig bryggeenhed

Gusto Perfetto
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