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Doskonałe cappuccino z małego ekspresu
Cappuccino ze świeżego mleka teraz dostępne za jednym dotknięciem

W przygotowywaniu pysznego espresso i kremowego cappuccino nie ma nic skomplikowanego. Nowa seria

2100 umożliwia przyrządzenie ulubionego napoju za jednym dotknięciem. Wszystko to za sprawą niedużego i

wygodnego ekspresu, który dopasuje się do Twojej kuchni i Twojego życia.

Szeroki wybór kaw dostosowanych do Twojego gustu

4 rodzaje napojów na wyciągnięcie ręki

Przygotowywanie cappuccino nigdy nie było tak proste

Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Regulacja ilości kawy, 2 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka

Świeży smak kawy

Ceramiczne młynki zapewniają wydajność przez długi czas

Gorąca kawa już od pierwszej filiżanki dzięki szybkiemu bojlerowi

Zawsze odpowiednia moc kawy, bez względu na rodzaj używanych ziaren

Delektuj się kawą każdego dnia bez zbędnego wysiłku

Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji

W zestawie łatwy w czyszczeniu i przechowywaniu zewnętrzny pojemnik na mleko

Pasuje do każdej kuchni dzięki niewielkim wymiarom i możliwości obsługi od przodu

Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania

Dokładne czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego
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Zalety

System Easy Cappuccino

Naciśnij przycisk i po kilku sekundach

otrzymasz doskonale zaparzone espresso ze

świeżo zmielonych ziaren. Przygotowanie

Twojego ulubionego cappuccino nigdy nie

było tak proste — wszystko dzięki nowemu

systemowi do spieniania mleka Easy

Cappuccino!

Zewnętrzny pojemnik na mleko

Rozkoszuj się kremowym cappuccino z

ulubionym mlekiem dzięki zewnętrznemu

pojemnikowi na mleko z możliwością mycia w

zmywarce. Można łatwo odłączyć go od

ekspresu i przechowywać w lodówce, aby

mleko zachowało świeżość na długo.

Przygotowanie cappuccino z dowolnym

rodzajem mleka jeszcze nigdy nie było tak

łatwe.

Możliwość dostosowania kawy do swoich

upodobań

Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele

opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju

do swoich upodobań. Moc i czas parzenia

każdego napoju można w prosty sposób

spersonalizować i zapisać w pamięci

urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi

możesz odkrywać nowe smaki,

eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie

tylko masz ochotę!

Ceramiczne młynki

Ceramiczny materiał zapewnia trwałość oraz

cichą pracę, której jakość nie pogorszy się z

czasem. Dzięki temu kawa zawsze będzie

zmielona tak jak za pierwszym razem i

wydobędziesz z ziaren to, co najlepsze, nawet

po przygotowaniu ponad 15 000 filiżanek.

4 rodzaje napojów

Delektuj się ulubionymi napojami podczas

wyjątkowych chwil. Bez względu na to, czy

masz ochotę na espresso, kawę czy napój

mleczny, w pełni automatyczny ekspres

błyskawicznie i bez żadnych problemów

przygotuje dla Ciebie idealny napój.

Gusto Perfetto

Gusto Perfetto to „ucząca się” technologia,

która stale śledzi informacje o rodzaju ziaren

używanych do przygotowywania napojów. Po

wykryciu zmiany w rodzaju używanych ziaren

technologia Gusto Perfetto automatycznie

dostosowuje mechanizm dozujący w komorze

parzenia, zapewniając niezmienny efekt w

każdej filiżance.

Szybki bojler

Koniec z niewystarczająco ciepłą kawą. Szybki

bojler błyskawicznie przygotuje dla Twojej

rodziny gorącą kawę i cappuccino już od

pierwszej filiżanki. Sekret tkwi w obudowie z

lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która

może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Szybkie czyszczenie obiegu mleka

Wyjątkowa funkcja szybkiego czyszczenia

pojemnika umożliwia dokładne płukanie

systemu obiegu mleka w dowolnym czasie po

każdym użyciu

Wyjmowany blok zaparzający

Blok zaparzający, stanowiący kluczowy

element każdego w pełni automatycznego

ekspresu, należy regularnie czyścić. Całkowicie

wyjmowany blok zaparzający można w łatwy

sposób dokładnie wyczyścić, płucząc go pod

bieżącą wodą.
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Dane techniczne

Informacje ogólne

Rozwiązanie dotyczące mleka: System Easy

Cappuccino

Interfejs użytkownika: Przyciski LED

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L

Pojemność pojemnika na odpadki: 8 porcji

Pojemność zbiornika wody: 1 L

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 80 g

Kolor i wykończenie: Czarny, Srebrny

Zgodność filtra: Brita Intenza

Częstotliwość: 50 Hz

Maks. wysokość filiżanki: 95 mm

Wymiary produktu: 295 x 325 x 420 mm

Napięcie: 230 V

Pojemnik na odpady: Dostęp od frontu

urządzenia

Zbiornik wody: Dostęp od frontu urządzenia

Waga produktu: 7 kg

Długość przewodu: < 100 cm

Możliwość dostosowania

Ustawienia mocy aromatu: 2

Ilość kawy: Regulowana

Ustawienia młynka: 5

Kontrola aromatu podczas wstępnego

zaparzania: Nie

Profile użytkownika: 1

Różnorodność

Napoje: Ekspres do kawy, Gorąca woda,

Cappuccino, Pianka z mleka

Funkcja mielonej kawy: Nie

Funkcja Double Cup

Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie

Inne funkcje

Funkcja automatycznego płukania i

podpowiedzi dot. odkamieniania

Gusto Perfetto

Główny wyłącznik

Szybki bojler

Wyjmowany blok zaparzający
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