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Чудесно еспресо и вкус на филтърно кафе
Винаги свежи зърна

В настроение сте за сутрешното си кафе или за чаша силно еспресо? Уникалната функция

CoffeeSwitch ви позволява да превключвате от еспресо към вкуса на филтърно кафе – за

тези, които го харесват, като и двете се приготвят от прясно смлени зърна с

превключването на едно лостче.

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус

Насладете се на 5 напитки на една ръка разстояние

Кадифена пяна с едно докосване с автоматичната приставка за разпенване на млякото

Променете дължината, 5 степени сила на аромата и 5 нива на мелачките

Безкофеиново кафе за еднакво голяма наслада с опцията за смляно кафе

Насладете се на свежо кафе

100% керамични мелачки за висока издръжливост

Настройте улеят за кафе да пасва на всяка чаша

Перфектна млечна пяна благодарение на технологията Latte Perfetto

Горещо кафе от първата чаша с бойлер с бързо нагряване

Наслаждавайте се на кафетата си всеки ден, в пълно спокойствие

Създадена да увеличи капацитета в компактни размери

Управлявайте кафемашината си лесно чрез интуитивния дисплей

Цялостно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне

Насладете се на страхотно кафе с автоматично изплакване и направлявано декалциране
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Акценти

100% керамични мелачки

Керамични материали осигуряват дълготрайна

производителност и безшумна работа без износване.

Това означава, че кафето ви винаги ще е смляно както

първия път, осигуряващо най-доброто от кафените

зърна за повече от 15 000 чаши.

5 напитки

Насладете се на вашите любими напитки за

специалните ви моменти. Без значение дали желаете

еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата супер

автоматична машина ви предоставя перфектен

резултат без усилия и за нула време!

Регулируем улей за кафе

Регулируемата струя на нашата кафемашина за

еспресо е подходяща за всяка чаша и, следователно,

предотвратява разливането и охлаждането на кафето

при изсипване в чашата. По този начин еспресото

винаги се сервира при правилната температура, като

машината се запазва чиста.

Авт. приставка за разпенване на млякото

Приготвянето на кадифено капучино е лесно

благодарение на автоматичната приставка за

разпенване на млякото. Приставката за разпенване на

млякото, която баристите наричат също

“cappuccinatore”, изтегля млякото директно от кутия

или кана, разпенва го автоматично и го дозира в

чашата ви с постоянен поток от мляко без пръски.

Персонализирайте кафето си

Тази супер автоматична машина предлага изобилие

от опции да персонализирате напитките според

вашия вкус. Можете лесно да персонализирате и

запаметите силата, дължината, температурата и вкуса

за всяка напитка. Откривайте, експериментирайте и

измисляйте всяка една напитка!

Голям капацитет и компактна конструкция

Наслаждавайте се на повече пространство и по-

продължителна работа без презареждане

благодарение на контейнерите за зърна, вода и

отпадъци с голям капацитет в супер компактна

конструкция. Тази интелигентна, изцяло автоматична

кафемашина ви предоставя максимално удобство и

върхова ефективност благодарение на водния

резервоар и контейнера за зърна и отпадъци с голям

капацитет.

Интуитивен дисплей

Интуитивният дисплей показва всяка подходяща

информация за лесно боравене с машината и

извличане на най-добро качество. Иконите ще ви

направляват през всички опции за персонализиране и

важните дейности по поддръжка.

Технологията Latte Perfetto

Всяко кафе, което приготвяте, ще бъде покрито с

копринен млечен слой, който подканва вкусовите ви

рецептори. Каната разпенва млякото два пъти, след

което налива гъст слой без пръски в чашата ви при

правилната температура. Каната може също да се

съхранява удобно в хладилника и е невероятно

хигиенична.

Опция за смляно кафе

Понякога е хубаво да можете да се насладите на

вкусно и плътно кафе без ефекта на кофеина.

Благодарение на опцията за смляно кафе можете да

приготвяте кафе без кофеин, когато пожелаете.
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Спецификации

Общи спецификации

Млечно решение: Авт. приставка за разпенване на

млякото

Потребителски интерфейс: Основен дисплей

Технически данни

Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши

Обем на воден резервоар: 1,8 л

Вместимост за кафе на зърна: 250 гр

Цвят и покритие: Черно

Дължина на кабела: >100 см

Съвместимост на филтъра: Brita Intenza

Честота: 50 Hz

Макс. височина на чашата: 152 мм

Размери на продукта: 215 x 330 x 429 см

Напрежение: 230 V

Напрежение: 230 V

Контейнер за отпадъци: Достъп отпред

Воден резервоар:

Достъп от върха

Тегло на изделието: 7,2 кг

Персонализиране

Настройки са силата на аромата: 5

Дължина на кафе и мляко: Регулируема

Настройки на мелачката: 5

Контрол на аромата при предварително приготвяне:

Не

Настройки за температурата:

3

Потребителски профили: 1

Разновидност

Напитки: Еспресо, Дълго еспресо, Гореща вода,

разпенено мляко, Кафе

Опция за мляно кафе

Двойна чаша

Двойна чаша мляко: Не

Други функции

Автоматично изплакване и направлявано

декалциране

Главен превключвател – бутон ВКЛ./ИЗКЛ.

Нагревател с бързо загряване

Подвижен блок за приготвяне
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