
 

Automatický kávovar
One touch Cappuccino

2100 Series

 
4 nápoje

Snadný systém na přípravu
cappuccina

Stříbrná

 

HD8652/59

Skvělé cappuccino z malého přístroje
Cappuccino z čerstvého mléka nyní pohodlně se systémem

OneTouch

Připravit lahodné espresso a krémové cappuccino není nic těžkého. S novou řadou

2100 si svůj oblíbený nápoj připravíte jediným stiskem tlačítka za pomoci malého

jednoduchého přístroje, který krásně zapadne do vaší kuchyně i do vašeho života.

Široká škála káv podle vaší chuti

Užívejte si 4 kávové nápoje na dosah ruky

Příprava cappuccina nebyla nikdy snadnější

Nastavte a uložte si svůj osobní profil.

Nastavte délku, vyberte ze dvou možností síly aroma a pěti nastavení mlýnku

Váš zážitek z čerstvé kávy

20 000 šálků té nejlepší kávy díky odolným keramickým mlýnkům

Káva dokonalé teploty díky termobloku

Vždy správně silná chuť bez ohledu na použitá zrnka

Vychutnejte si každý den svou kávu bez starostí

Funkce rychlého čištění umožňuje čistit zbytky mléka po každém použití

Obsahuje externí zásobník na mléko, snadno se čistí a skladuje

Díky malým rozměrům a přístupu zepředu se hodí do každé kuchyně

Užívejte si skvělou kávu díky funkci automatického oplachování a odstraňování

vodního kamene

Snadné čištění díky plně vyjímatelné spařovací jednotce
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Přednosti

Snadný systém na přípravu cappuccina

Stačí jeden stisk tlačítka a za několik okamžiků

si můžete vychutnat dokonale připravené

espresso z čerstvě namletých zrnek. S novým

systémem Easy Cappuccino bude příprava

cappuccina jednoduchá jako nikdy předtím.

Externí zásobník na mléko

Díky externímu zásobníku na mléko, který lze

mýt v myčce, si můžete vychutnat krémové

cappuccino s mlékem, jaké ho máte nejraději.

Zásobník jednoduše odpojte od přístroje

a vložte do ledničky, aby mléko vydrželo déle

čerstvé. Příprava cappuccina s jakýmkoli

druhem mléka nebyla nikdy tak snadná.

Přizpůsobte si svou kávu

Tento superautomatický přístroj nabízí širokou

škálu snadno použitelných možností

přizpůsobení nápoje podle vaší chuti. Můžete

si snadno přizpůsobit a uložit do paměti délku

a sílu jednotlivých nápojů. Nebojte se

objevovat, experimentovat a vysnít si jakýkoli

nápoj.

100% keramické mlýnky

Naše mlýnky jsou 100% keramické: extrémně

pevné a přesné, takže si můžete vychutnat

čerstvou aromatickou kávu z nejméně

20 000 šálků.

4 aromatické kávové nápoje

Užívejte si své oblíbené kávy ve výjimečných

chvílích. Ať toužíte po espressu, kávě nebo

mléčném nápoji, váš plně automatický kávovar

vám nabídne perfektní výsledek bez starostí a

okamžitě.

Gusto perfetto

Gusto Perfetto je samoučící technologie, která

neustále sleduje zrnka, která používáte

k přípravě nápojů. Pokud zjistí změnu typu

použitých zrn, automaticky nastaví dávkování

ve spařovací komoře tak, aby byl výsledek vždy

stálý.

Termoblok

Termoblok zajistí horkou kávu a cappuccino

o dokonalé teplotě pro celou vaši rodinu.

Tajemství spočívá v jeho lehkém těle z hliníku

a nerezové oceli, která dokáže rychle

dosáhnout vysokých teplot.

Quick Milk clean

Díky jedinečné funkci čištění karafy jediným

dotykem můžete pečlivě opláchnout mléčný

systém pohodlně po každém použití.

Vyjímatelná spařovací jednotka

Spařovací jednotka je srdcem každého plně

automatického kávovaru a měla by se

pravidelně čistit. Plně vyjímatelná spařovací

jednotka umožňuje důkladné čištění

opláchnutím pod tekoucí vodou.
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Specifikace

Obecné specifikace

Příprava s mlékem: Cappuccino snadno

Uživatelské rozhraní: Tlačítko s kontrolkou LED

Technické údaje

Kapacita karafy na mléko: 0,5 L

Kapacita nádoby na odpad: 8 porcí

Objem nádržky na vodu: 1 L

Kapacita kávových zrn: 80 g

Barva a povrch: Černá, Stříbrná barva

Kompatibilita filtrů: Brita Intenza

Frekvence: 50 Hz

Max. výška šálku: 95 mm

Rozměry výrobku: 295 x 325 x 420 mm

Napětí: 230 V

Nádoba na odpad: Přístup zepředu

Nádržka na vodu: Přístup zepředu

Hmotnost produktu: 7 kg

Délka kabelu: <100 cm

Nastavení

Nastavení síly: 2

Délka kávy: Nastavitelná

Nastavení mlýnku: 5

Nastavení aroma předspařením: Ne

Uživatelské profily: 1

Rozmanitost

Nápoje: Espresso, Horká voda, Cappuccino,

Mléčná pěna

Možnost mleté kávy: Ne

Dvojitý šálek: Ano

Dvojitý šálek mléka: Ne

Další funkce

Automatické oplachování a odstraňování

vodního kamene: Ano

Gusto perfetto: Ano

Hlavní spínač ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ: Ano

Rychlý ohřívač: Ano

Vyjímatelná spařovací jednotka: Ano
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