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Mėgstama kava vos vieno mygtuko paspaudimu
Su unikaliu 100 keraminiu malūnėliu gaunamas tobulas

skonis

Dėl pupelių neperkaitinančio 100 proc. keraminio malūnėlio, iš pupelių išgausite

visą skonį ir paruošite tobulą espreso kavą. Klasikinis pieno putų plakiklis paruoš

būtent tokią putą, kokios pageidaujate.

Įvairių skonių kavos pagal jūsų poreikius

Mėgaukitės 3 pasirenkamais gėrimais

Klasikinis pieno putų plakiklis – skanios pieno putos

Reguliuokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus

Mėgaukitės 2 puodeliais vienu metu su dvigubo puodelio funkcija

Koreguokite ir saugokite savo asmeninį naudotojo profilį

Mėgavimosi šviežia kava patirtis

20 000 puodelių geriausios kavos pagaminama naudojant patvarius keraminius

malūnėlius

Reguliuokite kavos pylimo snapelį, kad tiktų bet kokiam puodeliui

Idealios temperatūros kava naudojant mūsų greitai įkaistantį virintuvą

Mėgaukitės kava kasdien be vargo

Sukurta taip, kad pasižymėtų maksimalia talpa ir kompaktiška išvaizda

Matoma higiena, nes yra pilnai išimamas virimo elementas

Mėgaukitės puikia kava su automatiniu skalavimu ir nukalkinimu pagal instrukcijas
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Ypatybės

100 % keraminiai malūnėliai

Mūsų malūnėliai pagaminti iš 100 % grynos

keramikos. Jie itin tvirti ir tikslūs, todėl

mėgausitės aromatinga šviežia kava

gamindami bent 20 000 puodelių kavos.

3 gėrimai

Mėgaukitės mėgstamiausiais gėrimais

ypatingomis akimirkomis. Norėtumėte espreso,

kavos arba gėrimo su pienu, puikus

automatinis aparatas be vargo ir greitai

pagamins tobulą gėrimą!

Reguliuojamas kavos pylimo snapelis

Dėl mūsų espreso kavos aparatuose

naudojamo reguliuojamo snapelio galėsite

įdėti bet kokį puodelį, todėl kava neišsipils ir

neatvės, kol ją pilsite į puodelį. Taip jūsų

espreso visada bus tinkamos temperatūros, o

aparatas išliks švarus.

Klasikinis pieno putų plakiklis

Klasikinis pieno putų plakiklis, kurį meistrai

vadina „Pannarello“, skleidžia garus, kad būtų

paruošta švelni pieno puta jūsų kapučino

kavai. Pažadinkite savyje kavos ekspertą –

paruoškite puikių gėrimų su pienu tradiciniu

būdu!

Pritaikykite kavą savo individualiam skoniui

Reguliuokite trukmę ir 5 malūnėlio nustatymus

Dvigubas puodelis

Mėgaukitės ir dalykitės mėgstamiausia kava

naudodamiesi dvigubo puodelio funkcija

Didelis našumas ir kompaktiškas dizainas

Džiaukitės turėdami daugiau vietos ir ilgiau

nepildydami vandens, nes labai kompaktiško

dizaino aparate telpa didesnės pupelių,

vandens ir atliekų talpos. Šis išmanus ir puikus

automatinis aparatas yra patogiausias ir veikia

geriausiai, nes turi didelės talpos vandens

bakelį, pupelių ir atliekų talpas.

Greitai įkaistantis virintuvas

Greitai įkaistantis virintuvas užtikrina, kad

šeima visada gers idealios temperatūros karštą

kavą ir kapučiną. Paslaptis slypi jo korpuse,

pagamintame iš lengvo aliuminio ir

nerūdijančiojo plieno, kuris greitai pasiekia

aukštą temperatūrą.

Išimamas virimo elementas

Virimo elementas yra kiekvieno puikaus

automatinio kavos aparato širdis, kurią reikia

reguliariai valyti. Virimo elementas pilnai

išimamas, todėl galite jį visapusiškai nuvalyti

nuplaudami po kranu

Naudotojų profiliai

Saugokite bet kurio kavos gėrimo gaminimo

trukmę, pritaikytą asmeniniam skoniui. Galėsite

gerti espreso, kavą ir visus kitus gėrimus taip,

kaip mėgstate, vienu mygtuko paspaudimu.
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Specifikacijos

Individualus pritaikymas

Kavos stiprumo nustatymai: Ne

Kavos gaminimo trukmė: Reguliuojama

Malūnėlio nustatymai: 5

Aromato nustatymų valdymas prieš verdant

kavą: Ne

Naudotojų profiliai: 1

Bendrosios specifikacijos

Pieno plakimo prietaisas: Klasikinis pieno

putų plakiklis

Vartotojo sąsaja: LED mygtukai

Kitos funkcijos

Automatinis skalavimas ir nukalkinimas pagal

instrukcijas

Pagrindinis ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO

mygtukas

Greitai įkaistantis virintuvas

Išimamas virimo elementas

Techniniai duomenys

Atliekų indo talpa: 15 porcijos

Vandens bakelio talpa: 1,8 l

Dažnis: 50 Hz

Didžiausias puodelio aukštis: 152 mm

Įtampa: 230 V

Spalva ir apdaila: Juoda

Maitinimo laido ilgis: >100 cm

Filtro suderinamumas: „Brita Intenza“

Tirščių indas: Prieiga iš priekio

Vandens bakelis: Prieiga iš viršaus

Gaminio svoris: 7,2 kg

Gaminio matmenys: 215 x 330 x 429 mm

Kavos pupelių talpa: 250 g

Įvairovė

Gėrimai: Espreso, Karštas vanduo, Kava

Tirpios kavos parinktis: Ne

Dvigubas puodelis

Dvigubas kavos su pienu puodelis: Ne
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