
 

 

Gaggia
Handmatige espresso

• Gaggia Classic
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G
GE

Hi
ENIET VAN EEN PROFESSIONELE ESPRESSO,
WOON LEKKER THUIS

storisch iconisch Gaggia-product

Kenmerken
• Gemalen koffie en pads voor Easy Serving Espresso.
• Professionele filterhouder en ring van verchroomd koper

Ontworpen voor tijdloze schoonheid en gemak
• Twee "perfect crema"-koffiefilters voor gemalen koffie en pads

Professionele prestaties
• Solenoïdeventiel van Gaggia
• Professionele zware filterhouder
• Roterende Pannarello

Traditionele Italiaanse espresso
• Pomp voor druk van 15 bar

Authentieke Italiaanse espresso
• Kophouder



 Filterhouder verchroomd koper

De professionele filterhouder en ring van 
verchroomd koper, die ook in de commerciële 
machines van Gaggia worden gebruikt, zorgen 
voor een consistente temperatuur gedurende 
het koffiezet- en doseringsproces.

Solenoïdeventiel van Gaggia

Het solenoïdeventiel van Gaggia verspreid een 
stroom door de koffie, waardoor hete 
gebieden, waar koffie kan verbranden, worden 
verwijderd. De nauwkeurige drukregeling 
voorkomt lekkages, zodat de gemalen koffie na 
het koffiezetten droger is en u het apparaat 
eenvoudiger kunt reinigen.

Gemalen koffie

De handmatige machines van Gaggia worden 
geleverd met een koffiefilter voor 1 en 2 
koppen gemalen koffie, en een speciale filter 
voor ESE-pads (Easy Serving Espresso).

Professionele filterhouder

Professionele zware filterhouder

Roterende Pannarello

Roterende Pannarello

Twee "perfect crema"-koffiefilters

Twee "perfect crema"-koffiefilters voor 
gemalen koffie en pads

Pomp voor druk van 15 bar

De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van 
de koffiebonen altijd volledig in de koffie 
terechtkomt.

Kophouder

Met deze praktische functie kunt u uw kopjes 
en glazen boven op het apparaat bewaren, 
zodat u ze altijd binnen handbereik hebt, 
overzichtelijk bewaard en zonder ruimte in 
beslag te nemen.
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Handmatige espresso
Gaggia Classic
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Connectiviteit
• Vermogen: 1300 W

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar
• Boilermateriaal: Geanodiseerd

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 230 x 240 x 380 cm

Technische gegevens
• Frequentie: 50 Hz Hz
• Vermogen: 1300 W W
• Pompdruk: 15 bar bar
• Voltage: 230 V V

Ontwerp
• Materialen en afwerking: roestvrij staal

Kenmerken
• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Direct-knoppen
• Gelijktijdig koffiezetten
• Geschikt voor ESE-padsysteem

Waterreservoir
• Capaciteit waterreservoir: 2,1 l l

Categorisatie koffie
• Gaggia: Handmatig
•
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SPECIFICATIES

Handmatige espresso
Gaggia Classic

http://www.gaggia.com

