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Malý kávovar, fantastické kapučíno
Jednoduchá príprava kapučína z čerstvého mlieka s funkciou

OneTouch

Príprava fantastického espressa a krémového kapučína nie je vôbec

komplikovaná. Vďaka novej sérii 2100 si svoj obľúbený nápoj pripravíte jediným

dotykom – a to všetko na malom a jednoduchom kávovare, ktorý ľahko zapadne

do vašej kuchyne i do vášho života.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

Vychutnajte si rýchlu prípravu 4 druhov kávy

Príprava kapučína nebola nikdy jednoduchšia

Upravte a uložte si svoj osobný používateľský profil

Nastavenie dĺžky trvania prípravy, 2 stupne nastavenia intenzity arómy a 5 stupňov

nastavenia mlynčeka

Váš zážitok z čerstvej kávy

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Káva pri dokonalej teplote s naším termoblokom

Vždy správne silná šálka kávy bez ohľadu na druh kávových zŕn

Vychutnajte si každodennú kávu bez komplikácií

Odstránenie zvyškov mlieka po každom použití pomocou funkcie na čistenie mlieka

Kávovar vybavený externou nádobkou na mlieko, ktorá sa ľahko čistí a skladuje

Vďaka malej veľkosti a čelnému prístupu sa hodí do každej kuchyne

Vychutnajte si výbornú kávu vďaka funkcii auto-prepláchnutia a riadeného

odvápňovania

Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
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Hlavné prvky

Systém Easy Cappuccino System

Môžete si pripraviť dokonalé espresso z čerstvo

pomletých zŕn priamo do šálky. Stačí stlačiť

tlačidlo a počkať niekoľko sekúnd. Najnovšie si

vďaka novému systému Easy Cappuccino

System môžete pripraviť kapučíno jediným

dotykom jednoduchšie než kedykoľvek

predtým.

Externá nádobka na mlieko

Vychutnajte si krémové kapučíno s mliekom

podľa svojej chuti vďaka externej nádobke na

mlieko vhodnej do umývačky riadu.

Jednoducho ju vyberte z kávovaru a odložte do

chladničky, aby bolo mlieko dlho čerstvé.

Príprava kapučína s akýmkoľvek druhom

mlieka nebola nikdy jednoduchšia.

Prispôsobte si chuť svojich káv

Tento plnoautomatický kávovar ponúka

množstvo úžasných možností, aby ste si mohli

pripraviť nápoj presne podľa svojej chuti.

Umožňuje jednoduché prispôsobenie

a uloženie dĺžky trvania prípravy a intenzity

každého nápoja. Objavujte, experimentujte

a vysnívajte si akýkoľvek nápoj!

100 % keramické mlynčeky

Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 % kvalitne

tvrdenej keramiky v precíznom prevedení,

vďaka čomu si môžete vychutnať aspoň

20 000 šálok čerstvej aromatickej kávy.

4 aromatické druhy kávy

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre

zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na

espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš

plnoautomatický kávovar vám jednoducho a

rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného

nápoja.

Gusto Perfetto

Gusto Perfetto je samoučiaca technológia,

ktorá neustále monitoruje kávové zrná, ktoré

používate na prípravu svojich nápojov. Ak zistí,

že došlo k zmene typu použitých kávových zŕn,

automaticky upraví dávkovanie vo varnej

komore, vďaka čomu bude výsledná šálka kávy

chutiť vždy rovnako

Termoblok

Termoblok zaistí rýchlu prípravu horúcej kávy a

cappuccina vždy pri dokonalej teplote pre celú

vašu rodinu. Tajomstvo spočíva v jeho ľahkom

tele vyrobenom z hliníka a nehrdzavejúcej

ocele, ktoré dokáže rýchlo dosiahnuť vysoké

teploty.

Rýchle čistenie od mlieka

Jedinečná jednodotyková funkcia na rýchle

čistenie karafy vám umožní pohodlne a

dôkladne prepláchnuť systém na mlieko po

každom použití

Odnímateľná varná jednotka

Varná jednotka je jadro každého

plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si

pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú

jednotku môžete dôkladne a jednoducho

vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.
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Technické údaje

Všeobecné špecifikácie

Príprava mlieka: Easy Cappuccino

Užívateľské rozhranie: Tlačidlá LED

Technické špecifikácie

Objem karafy na mlieko: 0,5 l

Kapacita nádoby na odpad: 8 porcií

Kapacita nádoby na vodu: 1 l

Kapacita kávových zŕn: 80 g

Farba a povrchová úprava: Čierna, Strieborný

lak

Kompatibilita filtra: Brita Intenza

Frekvencia: 50 Hz

Max. výška šálky: 95 mm

Rozmery produktu: 295 x 325 x 420 mm

Napätie: 230 V

Nádoba na odpad: Čelný prístup

Zásobník na vodu: Čelný prístup

Hmotnosť produktu: 7 kg

Dĺžka kábla: < 100 cm

Prispôsobenie

Nastavenia intenzity arómy: 2

Dĺžka trvania prípravy kávy: Nastaviteľný

Nastavenia mlynčeka: 5

Ovládač arómy predvarenia: Nie

Používateľských profilov: 1

Rôzne

nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino,

Mliečna pena

Prášková voľba: Nie

Dve šálky

Dva poháre mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

Auto-prepláchnutie a riadené odvápňovanie

Gusto Perfetto

Hlavný vypínač

Bojler s rýchlym zahrievaním

Odnímateľná varná jednotka
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