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Zet 2 koffievarianten

Puro

Zwart

In 5 stappen verstelbare molens

 
HD8820/01

Altijd uw favoriete koffie met slechts één druk op

de knop
Met unieke 100% keramische koffiemolen voor perfecte smaak

Geniet van de perfecte espresso, met het beste uit elke verse boon dankzij de

100% keramische molens die koffiebonen niet oververhitten.

Uw eigen koffiekeuze met één druk op de knop

Espresso van versgemalen bonen met één druk op de knop

Geniet van heerlijk verse koffie

20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Aanpasbare maalinstellingen voor uw favoriete smaak

Een persoonlijke hoeveelheid koffie dankzij de geheugenfunctie

Gebruiksvriendelijk

Bedien uw machine eenvoudig via de intuïtieve gebruikersinterface

Past bij uw kop dankzij de verstelbare koffietuit

Eenvoudig schoon te maken en te onderhouden

Eenvoudig schoonmaken dankzij volledig afneembare zetgroep

Automatische reinigingscyclus en ontkalkingsprogramma

Genieten zonder gedoe: hoge capaciteit in een compact ontwerp



Volautomatische espressomachine HD8820/01

Kenmerken

Espresso van koffiebonen met één druk op de

knop

U hebt met één druk op de knop binnen een

paar seconden een kopje espresso, of twee

tegelijk, van versgemalen bonen.

100% keramische molens

Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer

hard en precies, zodat u kunt genieten van

minstens 20.000 koppen verse aromatische

koffie.

Aanpasbare maalinstellingen

U kunt de grofheid van de maalmolens op 5

verschillende niveaus instellen. Van de fijnste

instelling voor een volle espresso tot de grofste

voor een lichtere koffie, helemaal volgens uw

favoriete smaak.

Geheugenfunctie voor hoeveelheid

Dankzij onze geheugenfunctie krijgt u altijd

een perfecte kop koffie die speciaal volgens uw

persoonlijke voorkeur wordt gezet en

opgeslagen. Geniet van een uitstekende kop

koffie in uw favoriete mok, allemaal met

slechts één druk op de knop.

Intuïtieve gebruikersinterface

De eenvoudige en intuïtieve

gebruikersinterface heeft grote knoppen

waarmee u uw machine eenvoudig kunt

bedienen en de beste prestaties krijgt.

Verstelbare koffietuit

Hoe groot uw favoriete glas of mok ook is, met

één beweging past de koffietuit zich aan zodat

alle aroma's behouden blijven en de koffie in

uw kop heet blijft. Op de hoogste stand past de

tuit zelfs op een latte macchiatoglas van 15 cm.

Hoge capaciteit en compact design

Geniet van meer ruimte en langere tijd zonder

bijvullen dankzij het bonen- en waterreservoir,

en de koffiediklade met hoge capaciteit in een

uiterst compact ontwerp. Dit slimme,

volautomatische apparaat biedt optimaal

gebruiksgemak, eersteklas prestaties en grote

capaciteit (een waterreservoir van 1,8 l, een

bonenreservoir van 250 g, en een

koffierestenbakje met een capaciteit voor tot

wel 15 porties).

Volledig afneembare zetgroep

De zetgroep is het kloppende hart van ieder

volautomatisch koffiezetapparaat en moet

daarom eens per week worden

schoongemaakt. Onze zetgroep is gemakkelijk

bereikbaar vanaf de zijkant, en kan met slechts

één klik worden verwijderd voor eenvoudig

schoonmaken onder de kraan.



Volautomatische espressomachine HD8820/01

Specificaties

Duurzaamheid

Energieverbruik koffiezetten: 1850 W

Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

Service

2 jaar garantie

Technische specificaties

Pompdruk: 15 bar

Koffiezettijd voor één kopje: 45 (espresso) tot

100 (grote koffie) sec

Frequentie: 50 Hz

Voltage: 230 volt

Capaciteit koffiebonenreservoir: 250 gr

Capaciteit koffiediklade: 15 porties

Capaciteit waterreservoir: 1,8 l

Snoerlengte: 0,8 m

Max. kophoogte: 152 mm

Waterboilers: 1

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (b x d x h): 215 x 429

x 330 mm

Productgewicht: 7,2 kg

Algemene specificaties

Koppen tegelijkertijd: 2

Geschikt voor: Hele koffiebonen, gemalen

koffiepoeder

Variatie met één druk op de knop: 7

Maalstanden: 5

Aanpasbaar per drank: Instelbare inhoud van

de kop

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Automatische ontkalkingscyclus, Automatische

spoelcyclus, Afneembare zetgroep

Koffiedranken: Espresso

Gebruiksgemak en comfort: Afneembare

lekbak, Verwijderbaar waterreservoir

Speciale functies: Keramische molen, Pre-

brewing

Ontwerp

Kleur: Zwart

Afwerking

Materiaal boiler: Roestvrijstalen kloppers

Materiaal lekbak: Roestvrij staal

Materiaal tuit: Metaal en plastic

Materiaal waterreservoir: Plastic

Materiaal hoofdunit: Plastic
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