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ckkaffefiltret och den snygga designen.

Autentisk italiensk espresso
• Tryckfiltret Crema
• 15 bars pump
• Kopphållare

Enkel och snabb användning
• Malet kaffe och Easy Serving Espresso (E.S.E.)
• Pannarello så att du kan skumma mjölken som du vill ha den
• Ergonomi för daglig användning



 15 bars pump

Det höga trycket garanterar att kaffebönornas 
fullständiga arom alltid tas tillvara

Kopphållare

Med den här praktiska funktionen kan du förvara 
dina koppar och glas på maskinen – på så sätt är de 
alltid inom räckhåll och förvaras smidigt utan att ta 
upp utrymme.

Ergonomi varje dag

Oavsett om du ska fylla på kaffe eller vatten, tömma 
filtret eller droppbrickan är alla delar direkt 
åtkomliga för maximal bekvämlighet.

Malet kaffe och Easy Serving

Du kan bekvämt välja mellan malet kaffe och Easy 
Serving Espresso-kapslar (E.S.E.).

Ångrör

Med pannarellon kan du skumma mjölken exakt 
enligt dina önskemål. Doppa bara pannarellon i 
mjölken och rör den långsamt i en roterande rörelse. 
Skumma mjölken så länge du vill, enligt hur mycket 
mjölkskum du önskar.

Tryckfiltret Crema

Med det här speciella cremafiltret får du garanterat 
en varaktig, utsökt crema
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Funktioner
• Kompatibel med Brita-filter: Tillval
• Kopphållare
• Filterhållare: Tryckfiltret "Crema"
• Varmt vatten / ångmunstycke
• Gränssnitt: Rattkontroll
• Lämplig för kapselpaket E.S.E.
• Samtidig bryggning

Design
• Färg: Beige- och silverfärgad
• Material och finish: ABS

Tekniska specifikationer
• Material kokare: Inox

Tekniska data
• Effekt: 1050 W
• Pumptryck: 15 bar

Logistisk information
• Antal per pall: 40
• Pallstorlek: 80 x 115 x 205 cm
• Pallvikt (EU): 236 kg

Vikt och mått
• Produktmått (L x D x H): 27 x 30 x 34 mm
• Vikt: 4,3 kg

Vattentank
• Vattentankskapacitet: 1,5 l
•
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