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Cafeaua ta preferată, la o atingere distanţă
Cu o râşniţă unică, 100% ceramică, pentru un gust perfect

Prepară-ţi un espresso perfect, luând tot ce este mai bun din fiecare bob proaspăt

de cafea mulţumită râşniţelor 100 % ceramice care nu supraîncălzesc boabele de

cafea. Spuma de lapte se poate obţine printr-o atingere mulţumită sistemului

automat de spumare a laptelui.

O varietate de cafele, personalizate pe gustul tău

Savurează 4 varietăţi de cafea uşor de obţinut

Spumă de lapte catifelată, la o singură atingere, mulţumită sistemului automat de

spumare a laptelui

Ajustează concentraţia şi foloseşte 5 setări de măcinare

Modifică şi memorează profilul personal de utilizator

Experienţa cafelei tale proaspete

20.000 de ceşti din cea mai bună cafea cu râşniţe ceramice durabile

Reglează gura de scurgere a cafelei pentru a se potrivi oricărei ceşti

Spumă fină de lapte de la sistemul de spumare al carafei

Cafea la temperatura perfectă cu Thermoblock

Savurează cafeaua în fiecare zi, fără griji

Conceput să maximizeze capacităţile, ocupând puţin spaţiu

Curăţare uşoară graţie unităţii de preparare complet detaşabile

Savurează o cafea excelentă cu clătirea automată şi detartrarea ghidată
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Repere

Râşniţe de cafea 100% ceramice

Râşniţele noastre sunt 100% ceramice: extrem

de dure şi de precise, astfel încât să poţi

savura cafea aromată proaspătă pentru cel

puţin 20.000 de ceşti.

4 cafele aromate

Savurează cafelele preferate pentru momente

speciale. Indiferent dacă tânjeşti după un

espresso, o cafea sau o reţetă pe bază de

lapte, espressorul complet automat oferă un

preparat perfect, fără complicaţii şi fără

întârziere!

Scurgere ajustabilă pentru cafea

Gura de scurgere reglabilă de pe espressorul

nostru va potrivi fiecare ceaşcă şi va preveni

astfel stropirea cu cafea sau răcirea în timpul

turnării în ceaşcă. În acest mod espresso-ul tău

este servit întotdeauna la temperatura corectă,

menţinând în acelaşi timp un aparat curat.

Sistem automat de spumare a laptelui

Acum este foarte simplu să prepari un

cappuccino catifelat, mulţumită sistemului

automat de spumare a laptelui. Acest sistem,

denumit „cappuccinatore” de către specialiştii

barista, va extrage laptele direct din cutie (sau

vas), îl va transforma automat în spumă şi îl va

elibera în ceaşcă la debit constant, fără a stropi

blatul de lucru.

Personalizează-ţi cafeaua

Ajustează concentraţia şi foloseşte 5 setări de

măcinare

Capacitate ridicată şi design compact

Bucură-te de mai mult spaţiu şi de cafea la

discreţie pentru mai mult timp, cu ajutorul

rezervoarelor de capacitate mare pentru apă,

cafea proaspătă şi cafea uzată, într-un design

compact. Acest espressor inteligent, complet

automat, îţi oferă confort maxim şi performanţe

de top graţie rezervoarelor de apă, de boabe şi

pentru cafeaua uzată de mare capacitate.

Tehnologie Latte Perfetto

Fiecare cafea pe care o vei prepara va fi

acoperită de un strat de lapte fin care încântă

papilele gustative. Carafa pentru lapte

spumează laptele de două ori, apoi toarnă un

strat de cremă fără stropi în ceaşcă, la

temperatura potrivită. De asemenea, carafa

poate fi depozitată uşor în frigider şi este

incredibil de igienică.

Thermoblock

Thermoblock oferă familiei tale cafea şi

cappuccino fierbinţi, mereu la temperatura

perfectă. Secretul său rezidă în învelişul uşor

din aluminiu şi oţel inoxidabil, care poate

atinge rapid temperaturi ridicate.

Unitate de preparare detaşabilă

Unitatea de preparare este inima oricărui

espressor complet automat şi trebuie curăţată

periodic. Unitatea de preparare detaşabilă

permite curăţarea temeinică prin simpla clătire

la robinet.
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Specificaţii

Personalizare

Setări pentru intensitatea aromei: Nu

Concentraţia cafelei: Reglabil

Setări de măcinare: 5

Control al aromei înainte de preparare: Nu

Profiluri de utilizator: 1

Specificaţii generale

Soluţie pentru lapte: Sistem clasic de spumare

a laptelui

Interfaţă cu utilizatorul: Butoane cu LED

Alte caracteristici

Clătire automată şi detartrare ghidată

Buton de pornire/oprire comutator principal

Boiler cu încălzire rapidă

Unitate de preparare detaşabilă

Specificaţii tehnice

Capacitate recipient pentru reziduuri: 15 porţii

Frecvenţă: 50 Hz

Înălţime max. ceaşcă: 152 mm

Tensiune: 230 V

Culoare şi finisaj: Negru

Lungime cablu: > 100 cm

Compatibilitate cu filtre: Brita Intenza

Recipient pentru cafea uzată: Acces frontal

Rezervor de apă: Acces din partea de sus

Greutate produs: 7,2 kg

Dimensiuni produs: 215 x 330 x 429 mm

Capacitate boabe de cafea: 250 g

Capacitate rezervor de apă: 1,8 l

Varietăţi

Băuturi: Espresso, Espresso Lungo, Apă

fierbinte, Spumă de lapte

Opţiune de cafea măcinată: Nu

Două ceşti

Lapte pentru două ceşti: Nu
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