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Twoja ulubiona kawa zawsze w zasięgu ręki
Wyjątkowy, ceramiczny młynek zapewniający doskonały smak

Przygotuj idealne espresso, wydobywając esencję ze świeżych ziaren dzięki

ceramicznym młynkom, które ich nie przegrzewają. Dzięki automatycznemu

spieniaczowi mleka mleczną piankę przygotujesz za pomocą jednego przycisku.

Szeroki wybór kaw

4 rodzaje kaw na wyciągnięcie ręki

Aksamitna pianka za jednym dotknięciem dzięki automatycznemu spieniaczowi do

mleka

5 ustawień młynka umożliwia regulację ilości kawy

Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Smak kawy ze świeżo mielonych ziaren

20 000 filiżanek wyśmienitej kawy dzięki trwałemu ceramicznemu młynkowi

Regulowany kranik kawy pasuje do każdej filiżanki

Delikatna mleczna pianka dzięki karafce do spieniania mleka

Kawa w idealnej temperaturze dzięki termoblokowi

Delektuj się kawą każdego dnia bez zbędnego wysiłku

Specjalna konstrukcja maksymalizuje pojemność w kompaktowej obudowie

Łatwe czyszczenie dzięki możliwości całkowitego wyjęcia bloku zaparzającego

Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi

dot. odkamieniania
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Zalety

Ceramiczne młynki

Nasze młynki są w 100% ceramiczne, a dzięki

temu niezwykle trwałe i precyzyjne.

Umożliwiają zaparzenie co najmniej 20 000

filiżanek świeżej, aromatycznej kawy.

4 rodzaje aromatycznej kawy

Delektuj się ulubionymi rodzajami kawy

podczas wyjątkowych chwil. Bez względu na

to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną

czarną kawę czy kawę na bazie mleka, z

automatycznym ekspresem do kawy

przygotujesz ją błyskawicznie i bez wysiłku!

Regulowany kranik kawy

Regulowany kranik ekspresu do kawy pasuje

do każdej filiżanki, dzięki czemu kawa się nie

rozlewa i nie stygnie podczas nalewania. W

ten sposób serwowane espresso ma zawsze

właściwą temperaturę, a ekspres pozostaje

czysty.

Automatyczny spieniacz do mleka

Przygotowanie aksamitnego cappuccino jest

proste dzięki automatycznemu spieniaczowi do

mleka. Spieniacz do mleka, który bariści

nazywają również „cappuccinatore”, pobiera

mleko bezpośrednio z kartonu lub dzbanka,

automatycznie je spienia i nalewa prosto do

filiżanki, co gwarantuje płynny przepływ mleka

bez rozpryskiwania.

Możliwość dostosowania kawy do swoich

upodobań

5 ustawień młynka umożliwia regulację ilości

kawy

Duże pojemności w kompaktowym

urządzeniu

Przygotuj więcej kaw bez konieczności

uzupełniania składników, dzięki pojemnym

zbiornikom na ziarna, wodę i odpady w

kompaktowym urządzeniu. Ten inteligentny,

automatyczny ekspres zapewnia maksymalną

wygodę i wydajność.

Technologia Latte Perfetto

Każda przygotowana kawa zostanie

zwieńczona jedwabistą warstwą mleka, która

pieści kubki smakowe. Pojemnik na mleko

dwukrotnie spienia mleko, a następnie

aksamitna warstwa pianki o odpowiedniej

temperaturze wpływa do filiżanki bez

rozpryskiwania. Pojemnik można również

wygodnie przechowywać w lodówce, dzięki

czemu pozwala zachować optymalną higienę.

Termoblok

Termoblok przygotuje dla Twojej rodziny

gorącą kawę i cappuccino — zawsze w

idealnej temperaturze. Sekret tkwi w obudowie

z lekkiego aluminium i stali szlachetnej, która

może szybko osiągnąć wysoką temperaturę.

Wyjmowany blok zaparzający

Blok zaparzający stanowi kluczowy element

każdego w pełni automatycznego ekspresu,

który należy regularnie czyścić. Wyjmowany

blok zaparzający można szybko umyć pod

bieżącą wodą.
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Dane techniczne

Możliwość personalizacji

Ustawienia mocy aromatu: Nie

Ilość kawy: Regulowana

Ustawienia młynka: 5

Kontrola aromatu podczas wstępnego

zaparzania: Nie

Profile użytkowników: 1

Informacje ogólne

System spieniania mleka: Klasyczny spieniacz

do mleka

Panel sterowania: Przyciski LED

Inne funkcje

Funkcja automatycznego płukania i

podpowiedzi dot. odkamieniania

Główny wyłącznik ON/OFF

Termoblok

Wyjmowany blok zaparzający

Dane techniczne

Pojemność pojemnika na odpadki: 15 porcji

Częstotliwość: 50 Hz

Maks. wysokość filiżanki: 152 mm

Napięcie: 230 V

Kolor i wykończenie: Czarny

Długość przewodu: > 100 cm

Zgodność filtra: Brita Intenza

Pojemnik na odpadki: Dostęp od frontu

urządzenia

Zbiornik wody: Dostęp od góry urządzenia

Waga produktu: 7,2 kg

Wymiary produktu: 215 x 330 x 429 mm

Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g

Pojemność zbiornika wody: 1,8 L

Różnorodność

Napoje: Espresso, Espresso lungo, Gorąca

woda, Spienione mleko

Funkcja kawy mielonej: Nie

Funkcja Double Cup

Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: Nie
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