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Голямо капучино, малка машина
Приготвянето на OneTouch капучино с прясно мляко вече е удобно

Няма нищо сложно в приготвянето на вкусно еспресо и капучино с каймак. С новата серия 2100 любимата ви напитка е

готова само с едно докосване, поднесена в малка и лесна за употреба машина, която пасва във вашата кухня и начина ви на

живот.

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

Насладете се на 4 кафе напитки на една ръка разстояние

Приготвянето на капучино никога не е било толкова лесно

Настройте и запишете вашия личен потребителски профил

Променете дължината, 2 степени сила на аромата и 5 нива на мелачките

Насладете се на свежо кафе

20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки

Кафе с идеалната температура с нашия термоблок

Винаги точната сила в чашата, без значение от какви зърна

Наслаждавайте се на кафетата си всеки ден, в пълно спокойствие

Чисти остатъците от мляко след всяко използване с функция за почистване на мляко

Включва външен контейнер за мляко, лесен за чистене и съхранение

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

Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране

Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне
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Акценти

Easy Cappuccino System

Можете да постигнете перфектно приготвено

еспресо направо в чашата си от току-що смлени

зърна, като просто натиснете бутон и изчакате

няколко секунди. Сега с новата система Easy

Cappuccino вашето капучино с едно докосване никога

не е било по-лесно.

Външен контейнер за мляко

Насладете се на капучино с каймак с млякото, което

предпочитате, благодарение на външния контейнер

за мляко, подходящ за съдомиялна машина. Лесно го

извадете от машината и го поставете в хладилника за

дълготрайна свежест. Капучиното с всякакъв вид

мляко никога не е било толкова лесно.

Персонализирайте кафето си

Тази супер автоматична машина предлага изобилие

от опции да персонализирате напитките според

вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и

запаметите дължината и силата за всяка напитка.

Откривайте, експериментирайте и измисляйте всяка

една напитка!

100% керамични мелачки

Нашите мелачки са от 100% чиста керамика:

изключително твърда и прецизна, за да можете да се

насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко

20 000 чаши.

4 ароматни кафе напитки

Насладете се на вашите любими кафе напитки за

специалните ви моменти. Без значение дали желаете

еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно

автоматична машина ви предоставя перфектен

резултат, без усилия и за кратко време!

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

Термоблок

Термоблокът гарантира горещо кафе и капучино за

вашето семейство винаги с идеална температура.

Тайната е в корпуса от лек алуминий и неръждаема

стомана, който бързо може да достигне до висока

температура.

Бързо почистване на каната за мляко

Тази уникална кана за бързо почистване с едно

докосване ви позволява лесно да изплакнете изцяло

системата за мляко след всяка употреба

Подвижен блок за приготвяне

Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно

автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван

редовно. Подвижният блок за приготвяне ви

позволява да го почиствате изцяло само чрез

изплакване под течаща вода.
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Спецификации

Общи спецификации

Млечно решение: Лесно капучино

Потребителски интерфейс: LED бутони

Технически данни

Капацитет на каната за мляко: 0,5 л

Капацитет на съда за отпадъци: 8 чаши

Обем на воден резервоар: 1 л

Вместимост за кафе на зърна: 80 гр

Цвят и покритие: Черно, Сребриста боя

Съвместимост на филтъра: Brita Intenza

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 95 мм

Размери на продукта: 295 x 325 x 420 мм

Напрежение: 230 V

Напрежение: 230 V

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Воден резервоар: Достъп отпред

Тегло на продукта:

7 кг

Дължина на кабела: < 100 см

Персонализиране

Настройки на силата на аромата: 2

Дължина на кафето: Регулируема

Настройки на мелачката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Потребителски профили: 1

Разновидност

Напитки: Еспресо, Гореща вода, Капучино, Разпенено

мляко

Опция за мляно кафе: Не

Двойна чаша

Двойна чаша мляко: Не

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Gusto perfetto

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне
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