
 

 

Gaggia
Volautomatische 
espressomachine

• Gaggia Titanium

RI9701/01
ERVAAR DE GAGGIA TITANIUM-ESPRESSOMACHINE
TRADITIONEEL ONTWERP, ROESTVRIJSTALEN DETAILS

Dankzij de Gaggia Titanium volautomatische espressomachine geniet u met een druk 

op de kop van een perfecte espresso.

Tradizione...
• Roestvrijstalen behuizing voor langdurige prestaties
• Perfecte druk voor een volle espressosmaak
• Pre-brewing voor een betere smaak

...in continua evoluzione
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
• Digitaal scherm voor eenvoudige navigatie
• Pas uw espresso aan uw eigen smaak aan



 Uw espresso aanpassen

Met de instellingen van deze Gaggia-
espressomachine kunt u de samenstelling en het 
aroma van uw koffie volledig aan uw smaak 
aanpassen terwijl u altijd geniet van een perfect 
crèmelaagje.

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.

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.

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.

15 bar

De druk van 15 bar van uw Gaggia-koffiezetapparaat 
zorgt altijd voor die authentieke espressosmaak.
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SPECIFICATIES

Gewicht en afmetingen
• Gewicht van het product: 10 kg
• Koffiebooncapaciteit: 250 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 13 porties
• Afmetingen van het product: 29x37,5x42,5 cm
• Capaciteit waterreservoir: 2,3 L

Meerdere dranken
• Melkvariaties: Pannarello: melk opschuimen

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1250 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 volt

Ontwerp
• Kleur: zilver
• Materialen en afwerking: metaal en S/S

Kenmerken
• Cappuccinatore
• Optie voor gemalen koffie
• Kopjeswarmer
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Zachte knop
• Pannarello: Roestvrij staal
• Pre-brewing-systeem
• Verwijderbaar waterreservoir

Energiezuinig
• Energiezuinig: Automatische stand-by

Perfecte espresso
• Espresso-technologie: Aromasysteem: pre-

brewing, Kopjeswarmer
•
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