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Espresso og cappuccino med ét tryk – på din

helt egen måde

Med vores intuitive display

Få den perfekte espresso og cappuccino fra friske bønner takket være 100 %

keramiske kværne, og vælg styrke, temperatur og varighed på det intuitive display.

Du får din varme cappuccino med ét tryk takket være den integrerede

mælkekande.

Et udvalg af kaffe tilpasset til din smag

Du har 5 slags kaffe lige ved hånden, herunder cappuccino

Juster styrken, 5 indstillinger for aromastyrke og 5 kværnindstillinger

Cremet cappuccino med ét tryk med den integrerede mælkekande

Koffeinfri med samme intensitet med pulverfunktionen

Din friske kaffeoplevelse

20.000 kopper af den fineste kaffe med holdbare keramiske kværne

Tilpas kaffeudløbet til en hvilken som helst kop

Glat mælkeskum fra mælkekandeskummeren

Kaffe ved den perfekte temperatur med vores Thermoblock

Nyd din kaffe hver dag uden besvær

Designet til at maksimere kapaciteten i en kompakt størrelse

Nemt at betjene maskinen ved hjælp af det intuitive display

Nem at rengøre takket været den fuldt aftagelige bryggeenhed

Nyd en skøn kaffe med automatisk rensning og afkalkningsguide
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Vigtigste nyheder

100 % keramiske kværne

Vores kværne er lavet af 100 % ren keramik: De

er meget hårde og præcise, så du kan nyde

mindst 20.000 kopper frisk aromatisk kaffe.

5 slags aromatisk kaffe

Nyd din foretrukne kaffe til dine særlige

øjeblikke. Uanset om du er til espresso eller en

kaffe- eller mælkebaseret opskrift, leverer din

fuldautomatiske espressomaskine et perfekt

resultat direkte i koppen – uden besvær og på

ingen tid!

Justerbar kaffehældetud

Det justerbare kaffeudløb på vores

espressomaskiner passer til alle kopper og

forhindrer dermed, at kaffen sprøjter eller bliver

afkølet, mens den hældes op. Det vil sige, at

din espresso altid serveres ved den rette

temperatur, samtidig med, at maskinen altid er

ren.

Tilpas din kaffe

Denne fuldautomatiske maskine tilbyder en

overflod af tillokkende muligheder for at

tilpasse dine drikke efter din smag. Du kan

nemt tilpasse og lagre længden, styrken og

temperaturen for hver drik. Gå bare i gang med

at udforske, eksperimentere og drømme dig

frem til en hvilken som helst drik!

Stor kapacitet og kompakt design

Nyd den ekstra plads, og "gå længere på

literen" uden at skulle genopfylde takket være

bønne-, vand- og affaldsbeholderne med

større kapacitet i et superkompakt design.

Denne smarte, superautomatiske maskine

giver dig maksimal komfort og førsteklasses

ydeevne takket være den store kapacitet i

vandtanken, kaffebønnebeholderen og

affaldsbeholderen.

Integreret mælkekande

Nyd supercremet cappuccino med perfekt

temperatur på den nemmest mulige måde.

Hæld blot mælken i kanden, slut maskinen til

stikkontakten, og vælg din foretrukne drik.

Uanset om det er en cappuccino eller

opskummet mælk, serveres den færdige drik på

få sekunder i en stænkfri strøm ved den ideelle

temperatur.

Intuitivt display

Det intuitive display viser dig alle relevante

oplysninger, så du nemt kan interagere med

maskinen og få den bedste ydeevne. Ikonerne

leder dig gennem alle tilpasningsmuligheder

og vigtige vedligeholdelsesprocesser.

Latte Perfetto-teknologi

Hver kop kaffe, du laver, pyntes med et

silkeblødt lag af mælk, der får din mund til at

løbe i vand. Mælkekanden opskummer mælken

to gange og hælder derefter et lag creme i din

kop ved den helt rigtige temperatur og uden

stænk. Kanden kan også uden problemer

opbevares i køleskabet, og den er utroligt

hygiejnisk.

Pulverfunktion

Nogle gange er det rart at have mulighed for

en fyldig, lækker kop kaffe uden et skud

koffein. Takket være pulverfunktionen kan du

lave koffeinfri kaffe, når du har lyst til det.
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Specifikationer

Tilpasning

Indstillinger for aromastyrke: 5

Kværnens indstillinger: 5

Aromakontrol inden brygning: Nej

Brugerprofiler: 1

Temperaturindstillinger: 3

Længde for kaffe og mælk: Justerbar

Generelle specifikationer

Mælkeløsning: Integreret mælkekande

Brugerflade: Grundlæggende display

Andre funktioner

Automatisk rensning og afkalkningsguide

Hovedkontakt afbryderknap

Hurtig vandkoger

Aftagelig bryggeenhed

Tekniske specifikationer

Mælkekandens kapacitet: 0,5 L

Stor beholder til affald: 15 servings

Frekvens: 50 Hz

Maks. kophøjde: 152 mm

Spænding: 230 V

Farve og finish: Sort

Ledningslængde: > 100 cm

Filterkompatibilitet: Brita Intenza

Affaldsbeholder: Adgang fra fronten

Vandtank: Adgang fra toppen

Produktets vægt: 7,2 kg

Produktmål: 215 x 330 x 429 mm

Kapacitet: Kaffebønner: 250 g

Kapacitet: vandtank: 1,8 L

Variation

Drikke: Espresso, Espresso Lungo, Varmt vand,

Cappuccino, Mælkeskum

Kaffepulvermulighed

Dobbelt kop

Dobbelt kop mælk: Nej
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