
 

 

Gaggia
Volautomatische 
espressomachine

• Gaggia Brera
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UW ESPRESSO BEREIDEN
COMPACT, TRADITIONEEL ONTWERP EN GEMAKKELIJK IN HET GEBRUIK

Een espresso die net zo lekker smaakt als van de barista in uw favoriete bar? Geen 

probleem! De Gaggia Brera-espressomachine zorgt in uw eigen keuken voor professionele 
resultaten. Selecteer zelf de gewenste sterkte en hoeveelheid voor uw espresso.

Tradizione...
• Duurzame keramische maalschijf voor puur koffiearoma
• Roestvrijstalen behuizing voor langdurige prestaties
• Perfecte druk voor een volle espressosmaak
• Pre-brewing voor een betere smaak
• Compartiment voor gemalen koffie voor meer smaakvariatie

...in continua evoluzione
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
• Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
• Digitaal scherm voor eenvoudige navigatie
• Ontkalkingsalarm voor een langere levensduur
• Energiebesparende stand-bymodus



 Automatische reiniging

Dankzij de automatische reiniging en 
ontkalking hebt u elke dag gegarandeerd een 
perfecte en hygiënische espresso en verlengt u 
de levensduur van uw Gaggia-
espressomachine.

Duurzame keramische maalschijf

Een metalen maalschijf kan de koffiebonen 
verbranden tijdens het malen en daarom zijn 
de espressomachines van Gaggia uitgerust met 
een bijzonder duurzame keramische maalschijf. 
Een keramische maalschijf is net zo duurzaam 
als een metalen maalschijf en zorgt ervoor dat 
het pure koffiearoma behouden blijft. U kunt 
zelf instellen hoe grof of fijn u de koffiebonen 
gemalen wilt hebben.

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.

Digitaal display

Het maakt niet uit wat u met uw Gaggia wilt 
doen, het digitale scherm maakt navigatie veel 
eenvoudiger en geeft direct feedback over de 
status van uw espressomachine.

Compartiment voor gemalen koffie

Met het compartiment voor gemalen koffie 
kunt u een andere koffieblend bereiden zonder 

de bonen te verwisselen. Stel uw 
espressomachine gewoon in op gemalen koffie 
en doe de juiste hoeveelheid bonen voor één 
kopje espresso in het compartiment.

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.

Afneembare zetgroep

De afneembare zetgroep van uw volledig 
automatische espressomachine maakt 
eenvoudig reinigen en onderhoud mogelijk en 
is vervangbaar. Dit bespaart geld en verbetert 
de hygiëne voor een pure koffiesmaak.
RI9305/01

KENMERKEN

Volautomatische espressomachine
Gaggia Brera



Publicatiedatum  
2019-04-02

Versie: 7.1.1

EAN: 08 01233 59105 05

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.gaggia.com
Technische specificaties
• Aantal waterboilers: 1 boiler
• Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele 

koffiebonen

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 45,5 x 33,0 x 42,5 cm
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 8,0 porties
• Gewicht van het product: 8,5 kg
• Capaciteit waterreservoir: 1,2 L
• Maximale kophoogte: 120 mm

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal

• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1400 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 volt

Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aanpasbaar Saeco-systeem

Ontwerp
• Kleur: Zilver
• Materialen en afwerking: abs/roestvrij staal

Energiezuinig
• Energiezuinig: Automatische stand-by

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit
• Pannarello: Roestvrij staal
•
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