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Hyvää cappuccinoa pienellä koneella
Cappuccinoa tuoreesta maidosta yhdellä kosketuksella

Herkullisen espresson ja täyteläisen cappuccinon valmistus on yksinkertaista. Uusilla 2100-sarjan keittimillä

suosikkijuomasi valmistuu yhdellä kosketuksella. Pienet ja helppokäyttöiset keittimet mahtuvat myös helposti

keittiöösi.

Eri kahvilaatuja makusi mukaan

Neljä helposti valittavaa kahvijuomavaihtoehtoa

Cappuccinon valmistus on nyt helpompaa kuin koskaan

Luo ja tallenna oma käyttäjäprofiili

Kahvin koon säätö, kaksi aromin vahvuutta ja viisi jauhatusasetusta

Aina tuoretta kahvia

20 000 kupillista erinomaista kahvia kestävillä keraamisilla kahvimyllyillä

Täydellinen kahvin lämpötila kuumavesisäiliön ansiosta

Aina sopiva kahvin vahvuus papuvalinnasta riippumatta

Nauti rauhallisista kahvihetkistä

Poista maitojäämät jokaisen käytön jälkeen maitojärjestelmän puhdistustoiminnolla

Ulkoinen maitosäiliö on helppo puhdistaa ja säilyttää

Pienen kokonsa ja kätevien etupaneelissa sijaitsevien toimintojensa ansiosta se mahtuu mihin tahansa keittiöön

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu kalkinpoisto varmistavat kahvin laadukkuuden

Täysin irrotettava suodatinyksikkö helpottaa puhdistamista
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Kohokohdat

Easy Cappuccino -keitin

Valmista vastajauhetuista pavuista täydellinen

espresso. Kahvi valmistuu muutamassa

sekunnissa ja vain yhdellä painikkeen

painalluksella. Uusi Easy Cappuccino -keitin

tekee cappuccinon valmistamisesta

helpompaa kuin koskaan.

Ulkoinen maitosäiliö

Ulkoinen maitosäiliö tekee täyteläisen

cappuccinon valmistamisesta vaivatonta.

Konepestävä säiliö on helppo irrottaa laitteesta

ja laittaa jääkaappiin säilytykseen.

Cappuccinon valmistaminen haluamastasi

maidosta onnistuu helpommin kuin koskaan.

Kahvia makusi mukaan

Täysin automaattinen keitin tarjoaa valtavan

määrän asetuksia, joiden avulla voit valmistaa

juuri sellaisen kahvijuoman kuin haluat.

Jokaisen juoman kokoa ja vahvuutta on helppo

muokata, ja tiedot voi tallentaa. Voit maistella

erilaisia juomia ja löytää uusia suosikkeja.

Täyskeraaminen kahvimylly

Kahvimyllymme ovat täysin keraamisia: erittäin

kovia ja tarkkoja, joten voit nauttia vähintään

20 000 kupillista raikasta, maistuvaa kahvia.

Neljä hyväntuoksuista kahvijuomaa

Hemmottele itseäsi suosikkikahvijuomillasi.

Täysin automaattinen keitin valmistaa

espresson, kahvin tai maitopohjaisen juoman

kätevästi ja nopeasti suoraan kuppiin.

Gusto Perfetto

Gusto Perfetto on itse oppiva tekniikka, joka

tarkkailee juomiin käyttämiäsi papuja

jatkuvasti. Jos se havaitsee, että vaihdat

paputyyppiä, se säätää suodatuskammion

annostusta automaattisesti, jotta jokaisesta

kupillisesta tulee samanlainen.

Kuumavesisäiliö

Kuumavesisäiliö varmistaa, että koko perheesi

saa nopeasti aina sopivan lämpöistä kahvia ja

cappuccinoa. Säiliön teho perustuu alumiinista

ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuun

kevyeen runkoon, joka kuumenee nopeasti

korkeisiin lämpötiloihin.

Nopea maitojärjestelmän puhdistus

Ainutlaatuisella kannun pikapuhdistuksella voit

huuhdella maitojärjestelmän huolellisesti

jokaisen käytön jälkeen yhdellä painalluksella.

Irrotettava suodatinyksikkö

Suodatinyksikkö on täysin automaattisten

kahvinkeittimien tärkein osa, ja se on

puhdistettava säännöllisesti. Irrotettava

suodatinyksikkö on helppo puhdistaa

kokonaisuudessaan juoksevalla vedellä.
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Tekniset tiedot

Mukautus

Aromin vahvuuden asetukset: 2

Kahvin koko: säädettävä

Karkeusasetukset: 5

Pre Brew Aroma Control -toiminto: ei

Käyttäjäprofiilit: 1

Yleiset tiedot

Maidon käsittelytapa: Easy Cappuccino

Käyttöliittymä: LED-painikkeet

Muut toiminnot

Automaattinen huuhtelu ja ohjattu

kalkinpoisto

Päävirtakytkin

Nopeakäyttöinen kuumavesisäiliö

Irrotettava suodatinyksikkö

Gusto Perfetto

Tekniset tiedot

Maitokannun tilavuus: 0,5 V

Jätesäiliön tilavuus: 8 annosta

Tilavuus, vesisäiliö: 1 V

Taajuus: 50 Hz

Kupin enimmäiskorkeus: 95 mm

Jännite: 230 V

Väri ja pintaviimeistely: Hopeamaali

Suodatintyyppi: Brita Intenza

Jätesäiliö: Edestä käytettävä

Vesisäiliö: Edestä käytettävä

Tuotteen paino: 7 kg

Tuotteen mitat: 295 x 325 x 420 mm

Kahvipapusäiliön kapasiteetti: 180 g

Johdon pituus: <100 cm

Valikoima

Juomat: Espresso, Espresso Lungo, Kuuma

vesi, Cappuccino

Kahvijauheen käyttö: ei

Kaksi kupillista

Maito kahteen kupilliseen: ei
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