
 

 

Gaggia
Handmatige 
espressomachine

• Gaggia Carezza
• Prestige
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TRADITIONEEL EN MODERN
ROESTVRIJSTALEN BEHUIZING EN DUBBELWANDIGE FILTERHOUDER

Geheel volgens ons motto "Tradizione in continua Evoluzione", combineert de nieuwe 

Gaggia Carezza ons rijke erfgoed met de allernieuwste technologie voor een heerlijke 
Italiaanse espresso waarop de oprichters trots zouden zijn geweest.

Tradizione...
• Roestvrijstalen behuizing voor langdurige prestaties
• Boilertemperatuurmeter voor volledige controle
• Dubbelwandig filter voor een hete espresso
• Geschikt voor koffiepads
• Pre-brewing voor een betere smaak

...in continua evoluzione
• Ontkalkingsalarm voor een langere levensduur
• Roterende klassieke melkopschuimer voor probleemloos opschuimen



 Geschikt voor koffiepads

Onze Gaggia-handmachines beschikken over 
een koffiefilter voor 1 of 2 koppen gemalen 
koffie en een speciaal filter voor zogenoemde 
ESE-pads (Easy Serve Espresso). Deze ESE-
pads bevatten de perfecte hoeveelheid koffie 
en maken de bediening van een handmatige 
espressomachine een stuk makkelijker.

Temperatuurmeter boiler

Met de Gaggia-boilertemperatuurmeter kunt u 
de watertemperatuur in de boiler perfect in de 
gaten houden zodat u altijd verzekerd bent van 
een uitstekende kop koffie.

Ontkalkingsalarm

Uw Gaggia-machine geeft aan wanneer een 
ontkalkingscyclus nodig is. Ontkalken geeft uw 
espressomachine een beduidend langere 
levensduur en dient alleen te worden 
uitgevoerd met originele Gaggia-ontkalker.

Dubbelwandig filter

Uw handmatige Gaggia-espressomachine 
beschikt over een dubbelwandig 
hogedrukfilter. Dit verbetert de crème-
extractie en de isolatie voor een hetere, 
romigere espresso.

Pre-brewing

De pre-brewing-functie zorgt ervoor dat de 
gemalen koffie gelijkmatig wordt bevochtigd 

voordat de koffie daadwerkelijk wordt gezet. 
Alleen dan loopt het water langs alle gemalen 
koffie en kan uw Gaggia-espressomachine het 
volledige aroma opnemen voor een 
evenwichtige en smakelijke Espresso.

Roestvrijstalen behuizing

De behuizing van de machine is vervaardigd uit 
roestvrij staal. Dit maakt uw Gaggia sterker, 
verzekert langdurige prestaties en zorgt 
ervoor dat de Gaggia schittert in iedere 
keuken.

Roterende klassieke melkopschuimer

De klassieke melkopschuimer op deze Gaggia-
espressomachine, van oudsher 'pannarello' 
genoemd, maakt binnen enkele seconden van 
melk een prachtig melkschuim voor een 
cappuccino, een latte macchiato of meer. De 
opschuimer levert ook heet water voor thee 
en kan gemakkelijk worden gedraaid voor 
probleemloos opschuimen.
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Technische specificaties
• Geschikte koffiesoorten: Coffee pads, Gemalen 

koffie

Gewicht en afmetingen
• Maximale kophoogte: 90 mm
• Gewicht van het product: 5,5 kg
• Capaciteit waterreservoir: 1,4 L
• Afmetingen van het product: 21 x 30 x 28 cm

Afwerking
• Materiaal Panarello: Roestvrij staal

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Technische gegevens
• Frequentie: 50 Hz

• Vermogen: 1900 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 volt
• Boiler: Roestvrij staal

Ontwerp
• Kleur: Roestvrij staal
• Materialen en afwerking: Roestvrij staal

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Direct-knoppen
• Gelijktijdig koffiezetten
• Geschikt voor koffiepads
•
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