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Ótimo café expresso ou o sabor do café de filtro

Sempre com grãos frescos

Apetece-lhe o seu café longo matinal ou um expresso forte? O CoffeeSwitch único

permite-lhe alternar entre café expresso e o sabor do café de filtro para os

apreciadores de café de filtro, ambos de grãos frescos. Basta um toque numa

alavanca.

Uma variedade de cafés personalizados ao seu gosto

Saboreie 4 bebidas de forma simples

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Ajuste o volume, as 5 intensidades de aroma e as 5 regulações do moinho

Descafeinado com a mesma intensidade usando a opção em pó

A experiência de um café acabado de preparar

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Ajuste o bico de café para o adaptar a qualquer chávena

Café à temperatura perfeita com a nossa caldeira de aquecimento rápido

O sabor de café de filtro, preparado a partir de grãos frescos, com o CoffeeSwitch

O café ao seu gosto, todos os dias, sem complicações

Desenvolvida para maximizar as capacidades numa dimensão compacta

Utilize facilmente a sua máquina através do visor intuitivo

Higiene visível graças ao bloco de preparação totalmente amovível

Consiga um ótimo café com enxaguamento automático e descalcificação assistida
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Destaques

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são 100% em cerâmica:

extremamente rígidos e precisos, para que

possa saborear o seu café aromático fresco

durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

4 bebidas

Saboreie as suas bebidas favoritas para

momentos especiais. Quer deseje um café

expresso, um café longo ou uma receita à base

de leite, a sua máquina super automática

proporciona-lhe uma chávena perfeita de

forma simples e num instante!

Bico de café ajustável

O bico ajustável nas nossas máquinas de café

expresso adaptar-se-á a todas as chávenas,

evitando assim que o café seja salpicado ou

arrefeça enquanto é vertido para a sua

chávena. Desta forma, o seu café é sempre

servido à temperatura certa, enquanto mantém

a máquina limpa.

Acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite, também

denominado de <I>pannarello</I> pelos

baristas, fornece vapor para o ajudar a preparar

facilmente espuma de leite suave para o seu

cappuccino. Liberte o barista que há dentro de

si, preparando as suas deliciosas

especialidades com leite de forma tradicional!

CoffeeSwitch

Finalmente o sabor do café de filtro com uma

máquina de café expresso totalmente

automática! Basta puxar o manípulo para

saborear o seu café matinal ou o seu café

expresso forte. O CoffeeSwitch único permite-

lhe escolher o tipo de café perfeito para

qualquer momento ou humor, com grãos de

café acabados de moer.

Personalizar os seus cafés

Esta máquina super automática oferece

inúmeras opções fantásticas para personalizar

a sua bebida de acordo com o seu gosto. Pode

personalizar facilmente e memorizar a

quantidade, o sabor e a temperatura para cada

bebida. Sinta-se confiante para explorar,

experimentar e imaginar qualquer bebida!

Alta capacidade e design compacto

Consiga mais espaço e encha os recipientes

menos vezes graças à alta capacidade dos

recipientes para grãos, água e resíduos num

design super compacto. Esta máquina

inteligente e super automática proporciona-lhe

a máxima comodidade e um desempenho

topo de gama graças à grande capacidade do

depósito de água, do recipiente para grãos e

do recipiente de resíduos.

Visor intuitivo

O visor intuitivo apresenta-lhe todas as

informações relevantes para interagir

facilmente com a sua máquina e obter o

melhor desempenho. Os ícones conduzem-no

por todas as opções de personalização e

atividades de manutenção importantes.

Opção em pó

Por vezes, é bom ter um café encorpado e

delicioso, mas sem a energia da cafeína.

Graças à opção em pó, pode preparar um

descafeinado sempre que desejar.
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Especificações

Personalização

Definições de intensidade do aroma: 5

Quantidade de café: Ajustável

Regulações do moinho: 5

Controlo de aroma na pré-preparação: Não

Perfis de utilizador: 1

Regulações de temperatura: 3

Especificações gerais

Sistema para leite: Acessório p/ espuma de

leite clássico

Interface do utilizador: Ecrã básico

Outras funcionalidades

Enxaguamento automático e descalcificação

assistida

Interruptor principal com botão ligar/desligar

Caldeira de aquecimento rápido

Bloco de preparação amovível

Especificações técnicas

Capacidade do jarro de leite: 0,5 l

Capacidade do recipiente de resíduos:

15 doses

Frequência: 50 Hz

Altura máx. da chávena: 152 mm

Voltagem: 230 V

Cor e acabamento: Preto

Comprimento do cabo de alimentação:

>100 cm

Compatibilidade do filtro: Brita Intenza

Recipiente para resíduos: Acesso na parte

frontal

Depósito de água: Acesso na parte superior

Peso do produto: 7,2 kg

Dimensões do produto: 215 x 330 x 429 mm

Capacidade de grãos de café: 250 g

Capacidade do depósito de água: 1,8 l

Variedade

Bebidas: Expresso, Espresso Lungo, Água

quente, Café

Opção de café moído

Chávena dupla

Chávena dupla com leite: Não
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