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Nagyszerű eszpresszó és a filteres kávé íze

Mindig friss kávészemekből

Egy reggeli kávét szeretne vagy épp egy erős eszpresszót? Az egyedülálló

CoffeeSwitch gombnak köszönhetően a filteres kávé kedvelői csupán egy kar

elforgatásával eszpresszóról filteres kávéra válthatnak, mely mindkét esetben friss

kávészemekből készül.

Különféle kávék az Ön ízléséhez igazítva

5 különböző ital egy gombnyomásnyira

Bársonyos hab egyetlen gombnyomásra az automata tejhabosítóval

Állítható hosszúság, 5 aromaerősség és 5 őrlőbeállítás

Ugyanolyan zamatú koffeinmentes kávé az őrölt kávé opciónak köszönhetően

A friss kávé élménye

Hosszan tartó teljesítményt biztosító, 100%-ban kerámia őrlőbetétek

Bármilyen csészéhez beállítható kávékifolyó

Tökéletes tejhab a Latte Perfetto technológiával

Forró kávé az első csészéből a gyors fűtésű vízmelegítővel

Élvezze kávéját minden nap könnyedén

Kompakt kialakításban maximalizált teljesítmény

Az intuitív kijelzőn keresztül egyszerűen kezelhető a készülék

Alapos tisztítás a teljesen kivehető központi egységnek köszönhetően

Az automatikus öblítéssel és a vezérelt vízkőmentesítéssel kiváló kávékat élvezhet
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Fénypontok

100% kerámia őrlőbetétek

A kerámia alapanyag emellett hosszan tartó

teljesítményt és csendes működést biztosít,

miközben nem megy tönkre. Ez azt jelenti,

hogy a kávéját az első alkalomtól kezdve

mindig ugyanúgy őrli, ezáltal a legjobbat

hozza ki a kávészemekből több mint 15 000

csésze kávé erejéig.

5-féle ital

A különleges pillanatokat kedvenc italával a

kezében is átélheti. Akár eszpresszóról, akár

hosszú kávéról, akár valamilyen tejes

készítményről is legyen szó, automata

kávégépével pillanatok alatt, könnyedén

megkapja a tökéletes csésze kávét!

Állítható kávékifolyó

Az eszpresszógépeinkre szerelt állítható

kifolyócső minden csészébe beleillik, így

elkerülhető a kávé kifröccsenése és kihűlése

miközben a gép azt a csészébe adagolja. Ily

módon a kávé hőmérséklete mindig megfelelő

lesz és a gép is tiszta marad.

Automata tejhabosító

Az automata tejhabosítónak köszönhetően

könnyedén bársonyos cappuccinót készíthet. A

tejhabosító, melyet a baristák

„cappuccinatorénak” is neveznek, a tejet

közvetlenül annak dobozából vagy üvegéből

csapolja, automatikusan felhabosítja, majd az

Ön csészéjébe tölti - mindezt folyamatosan és

fröcskölés nélkül.

A kávé személyre szabása

Az automata gép ínycsiklandó lehetőségeinek

tárházával saját ízlésének megfelelő italt

készíthet. Könnyedén beállíthatja és

eltárolhatja az egyes italok hosszúságát,

erősségét és hőmérsékletét is. Fedezze fel a

lehetőségeket, kísérletezzen, és állítsa elő

álmai italát!

Nagy kapacitás és praktikus kialakítás

Élvezze a nagyobb helyet, valamint azt, hogy

a nagy kapacitású, rendkívül praktikus

kialakítású kávészem-, víz- és

hulladéktartályok sokkal tovább bírják a

következő feltöltésig. Ez az intelligens,

automata kávéfőző nagy kapacitású

víztartályával, kávészemtartójával és

hulladéktartályával maximális kényelmet és

csúcsminőségű teljesítményt nyújt.

Intuitív kijelző

Az intuitív kijelző minden fontos információt

megjelenít, és megkönnyíti a kezelést, hogy

tökéletes italt készíthessen. Az ikonok a

testreszabás lehetőségein és a fontos

karbantartási tevékenységeken is végigvezetik

önt.

Latte Perfetto technológia

Az elkészített kávét bársonyos, ínycsiklandó

tejhab koronázza meg. A tejtartály kétszer

habosítja fel a tejet, majd a krémes réteg

fröcskölés nélkül, a megfelelő hőmérsékleten

kerül a csészébe. A tejtartály a hűtőben is

tárolható és rendkívül higiénikus.

Őrölt kávé lehetőség

Jó érzés néha úgy egy gazdag aromájú, finom

kávé mellett dönteni, hogy közben

mellőzhetjük a koffein által okozott

energialöketet. Az őrölt kávé opciónak

köszönhetően bármikor készíthet koffeinmentes

kávét.
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Műszaki adatok

Általános jellemzők

Tejadagolás: Automata tejhabosító

kezelői felület: Alap kijelző

Műszaki adatok

Hulladéktartály kapacitása: 15 adag

A víztartály űrtartalma: 1,8 L

Szemes kávé kapacitás: 250 g

Szín és felület: Fekete

Vezetékhossz: >100 cm

Szűrő-kompatibilitás: Brita Intenza

Frekvencia: 50 Hz

Max. csészemagasság: 152 mm

Termék méretei: 215 x 330 x 429 cm

Feszültség: 230 V

Hulladéktartály: Elülső hozzáférés

Víztartály: Felső hozzáférés

Készülék tömege: 7,2 kg

Testreszabás

Aromaerősség-beállítások: 5

Kávé- és tejhosszúság: szabályozható

Őrlőbeállítások: 5

Főzés előtti aromabeállítás: Nem

Hőfok beállítások: 3

Felhasználói profilok: 1

Különböző kávéitalok

Italok: Eszpresszó, Eszpresszó Lungo, Forró

víz, Tejhab, Kávé

Őrölt kávé opció

Dupla csésze

Dupla csésze tejhez: Nem

Egyéb jellemzők

Automatikus öblítés és vezérelt

vízkőmentesítés

Be-/kikapcsoló gomb

Gyorsfűtésű vízmelegítő

Kivehető központi egység
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