
 

Automata
eszpresszó kávéfőző

3000 series

 
3-féle ital

Klasszikus tejhabosító

Fekete

 

HD8821/09

Kedvenc kávéja mindig csupán egyetlen

gombnyomásra
Egyedülálló, 100% kerámia őrlőbetétekkel a tökéletes

ízhatásért

Elkészítheti a tökéletes eszpresszót, a 100% kerámia őrlőbetéteknek

köszönhetően a kávészemek túlmelegítése nélkül nyerheti ki a maximális ízt

minden egyes kávészemből. A klasszikus tejhabosítónak köszönhetően a forró

tejhabot ízlésének megfelelően készítheti el.

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

3 különböző ital egy gombnyomásnyira

Ízletes tejhab a klasszikus tejhabosítóval

Állítható hosszúság, 5 őrlőbeállítás

A Dupla csésze funkcióval egyszerre két csészét is megtölthet

Saját felhasználói profilt állíthat be és menthet el

A friss kávé élménye

Hosszan tartó teljesítményt biztosító, 100%-ban kerámia őrlőbetétek

Bármilyen csészéhez beállítható kávékifolyó

Forró kávé az első csészéből a gyors fűtésű vízmelegítővel

Élvezze kávéját minden nap könnyedén

Kompakt kialakításban maximalizált teljesítmény

Alapos tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet
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Fénypontok

100% kerámia őrlőbetétek

A kerámia alapanyag emellett hosszan tartó

teljesítményt és csendes működést biztosít,

miközben nem megy tönkre. Ez azt jelenti,

hogy a kávéját az első alkalomtól kezdve

mindig ugyanúgy őrli, ezáltal a legjobbat

hozza ki a kávészemekből több mint 15 000

csésze kávé erejéig.

3-féle ital

A különleges pillanatokat kedvenc italával a

kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár

hosszú kávéról, akár valamilyen tejes

készítményről is legyen szó, automata

kávégépével pillanatok alatt, könnyedén

megkapja a tökéletes csésze kávét!

Állítható kávékifolyó

Az eszpresszógépeinkre szerelt állítható

kifolyócső minden csészébe beleillik, így

elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése

miközben a gép azt a csészébe adagolja. Ily

módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő

lesz és a gép is tiszta marad.

Klasszikus tejhabosító

A Klasszikus tejhabosító, melyet a baristák

pannarellónak is neveznek, gőzt bocsát ki,

melynek révén könnyedén készíthet lágy habot

cappuccinójához. Engedje szabadjára az

Önben rejlő baristát és készítsen ízletes

tejkülönlegességeket hagyományos módon!

A kávé személyre szabása

Állítható hosszúság, 5 őrlőbeállítás

Dupla csésze

Fogyassza kedvenc italait társaságban a Dupla

csésze funkciót kihasználva

Nagy kapacitás és praktikus kialakítás

Élvezze a nagyobb helyet, valamint azt, hogy

a nagy kapacitású, rendkívül praktikus

kialakítású kávészem-, víz- és

hulladéktartályok sokkal tovább bírják a

következő feltöltésig. Ez az intelligens,

automata kávéfőző nagy kapacitású

víztartályával, kávészemtartójával és

hulladéktartályával maximális kényelmet és

csúcsminőségű teljesítményt nyújt.

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Örökre elbúcsúzhat a langyos kávétól. A gyors

fűtésű vízmelegítő pillanatok alatt forró kávét

és cappuccinót biztosít a családja számára már

az első csészétől kezdve. A titok nyitja a

könnyű alumínium és rozsdamentes acél váz,

mely révén rövid idő alatt magas

hőmérsékletet ér el.

Kivehető központi egység

A központi egység minden szuperautomata

kávéfőző lelke, ezért rendszeresen tisztítani

kell. A központi egység teljesen kivehető, így

egyszerűen egy csap alatti öblítéssel alaposan

megtisztíthatja

Felhasználói profilok

Eltárolhatja a saját ízlésének megfelelő

kávéhosszúságot. Az eszpresszókat, a

hosszabb kávékat és más italokat is a kedvelt

módon készítheti el, egyetlen gombnyomással.
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Műszaki adatok

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: Nem

Kávéhosszúság: szabályozható

Őrlőbeállítások: 5

Főzés előtti aromabeállítás: Nem

Felhasználói profilok: 1

Általános jellemzők

Tejadagolás: Klasszikus tejhabosító

kezelői felület: LED gombok

Egyéb jellemzők

Automatikus öblítés és vezérelt

vízkőmentesítés

Be-/kikapcsoló gomb

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Kivehető központi egység

Műszaki adatok

Hulladéktartály kapacitása: 15 adag

A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Frekvencia: 50 Hz

Max. csészemagasság: 152 mm

Feszültség: 230 V

Szín és felület: Fekete

Vezetékhossz: >100 cm

Szűrő-kompatibilitás: Brita Intenza

Hulladéktartály: Elülső hozzáférés

Víztartály: Felső hozzáférés

Készülék tömege: 7,2 kg

Termék méretei: 215 x 330 x 429 mm

Szemes kávé kapacitás: 250 g

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Forró víz, Kávé

Őrölt kávé opció: Nem

Dupla csésze

Dupla csésze tejhez: Nem
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