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Опитайте аромата на любимото си кафе на зърна

Със 100% керамични мелачки за идеален вкус

Независимо какво съчетание от сортове кафе харесвате, можете да смилате зърната на

място, като извличате максималните аромати благодарение на керамичните мелачки, които

не прегряват зърната. А с помощта на ръчната приставка за разпенване на млякото, просто

долейте върху кафето си гъста млечна пяна.

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

Насладете се на 3 напитки във вашите ръце

Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна.

Променете дължината и 5-те нива на мелачките

Настройте и запишете вашия личен потребителски профил

Насладете се на 2 чаши по едно и също време с функцията за двойна чаша

Насладете се на свежо кафе

100% керамични мелачки за висока издръжливост

Горещо кафе от първата чаша с бойлер с бързо нагряване

Винаги точната сила в чашата, без значение от какви зърна

Наслаждавайте се на кафетата си всеки ден, в пълно спокойствие

Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране

Побира се във всяка кухня благодарение на малкия размер и достъпа отпред

Цялостно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне



Aвтоматична кафемашина HD8651/09

Акценти

100% керамични мелачки

Керамични материали осигуряват дълготрайна

производителност и безшумна работа без износване.

Това означава, че кафето ви винаги ще е смляно както

първия път, осигуряващо най-доброто от кафените

зърна за повече от 15 000 чаши.

3 напитки

Насладете се вашите любими напитки за

специалните ви моменти. Без значение дали желаете

еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата супер

автоматична машина ви предоставя перфектен

резултат без усилия и за нула време!

Класическа приставка за разпенване на мляко

Класическият уредът за млечна пяна, който

професионалистите в правенето на кафе наричат

"Pannarello", дозира пара, за да ви помогне лесно да

приготвите мека млечна пяна за своето капучино.

Открийте бариста в себе си, като приготвяте вкусни

млечни специалитети по традиционния начин!

Персонализирайте кафето си

Променете дължината и 5-те нива на мелачките

Двойна чаша

Насладете се и споделете вашето любимо кафе

благодарение за функцията за двойна чаша

Gusto perfetto

Gusto Perfetto е самонаучаваща се технология, която

постоянно следи зърната, които използвате за

подготвяне на вашите напитки. Ако разпознае

промяна на използвания вид зърна, настройва

автоматично дозирането в камерата за приготвяне,

така че винаги да осигури постоянен резултат в

чашата

Нагревател с бързо загряване

Кажете сбогом на хладкото кафе. Бойлерът с бързо

нагряване осигурява горещо кафе и капучино за

вашето семейство от първата чаша за нула време.

Тайната е в лекия му корпус от алуминий и

неръждаема стомана, който бързо достига високи

температури.

Подвижен блок за приготвяне

Блокът за приготвяне е сърцето на всяка супер

автоматична кафе машина и трябва да бъде

почистван редовно. Напълно подвижният блок за

приготвяне ви позволява да го почиствате изцяло

само чрез изплакване под чешмата

Малък размер и достъп отпред

Няма значение колко е голяма кухнята ви: тази

кафемашина се побира дори в най-малките места и е

изключително удобна, така че можете да достигнете

до контейнерите за вода и отпадъци от предната

страна. Проектирана така, че да се наслаждавате на

кафето си по-лесно.

Потребителски профили

Запишете дължината на всяко кафе и в съответствие

с вашия личен вкус. Ще сте в състояние винаги да

пиете еспресо, кафе и всички други напитки, които

желаете, само с натискане на бутона.
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Спецификации

Общи спецификации

Млечно решение: Приставка Classic за разпенване

Потребителски интерфейс: LED бутони

Технически данни

Капацитет на съда за отпадъци: 8 чаши

Обем на воден резервоар: 1 л

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 95 мм

Напрежение: 230 V

Цвят и покритие: Черно

Дължина на кабела: < 100 см

Съвместимост на филтъра: Brita Intenza

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Воден резервоар: Достъп отпред

Тегло на изделието:

7 кг

Вместимост за кафе на зърна: 180 гр

Персонализиране

Настройки са силата на аромата: Не

Дължина на кафето: Регулируема

Настройки на мелачката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Потребителски профили: 1

Разновидност

Напитки: Еспресо, Дълго еспресо, Гореща вода

Опция за мляно кафе: Не

Двойна чаша

Двойна чаша мляко: Не

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне

Gusto perfetto
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