
 

 

Gaggia
Volautomatische 
espressomachine

• Gaggia Accademia
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WORD EEN ECHTE BARISTA MET ACCADEMIA GAGGIA
HET GEMAK VAN EEN TECHNOLOGISCH MEESTERWERK

An Espresso per favore! U hoeft niet te wachten op een cappuccino of een latte macchiato. 

Gaggia Accademia onthult gewoon thuis alle geheimen van een professionele barista met één 
druk op de knop. Geniet elke dag van een traditionele Italiaanse espresso... en nog veel meer!

Tradizione...
• Duurzame keramische maalschijf voor puur koffiearoma
• Roestvrijstalen behuizing voor langdurige prestaties
• Dubbele boiler om wachttijd te verminderen
• Pre-brewing voor een betere smaak

...in continua evoluzione
• Eenvoudig schoonmaken dankzij afneembaar zetsysteem
• Altijd een schone machine dankzij automatische reiniging van het doorloopsysteem
• Digitaal scherm voor eenvoudige navigatie
• Pas uw espresso aan uw eigen smaak aan
• Efficiënte kopverwarmer voor een hete espresso
• Eénknopsbediening



 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.

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.

Kopjeswarmer

Uw Gaggia-espressomachine heeft een 
energiezuinig, geïntegreerd 
verwarmingselement om koffiekoppen vooraf 
te verwarmen. In een voorverwarmde kop 
blijft uw espresso langer warm.

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.

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.

Eénknopsbediening

U hoeft alleen op een van de 7 vooraf 
ingestelde dranken te drukken en uw Gaggia-
espressomachine zal deze in enkele seconden 
zetten.
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Technische specificaties
• Aantal waterboilers: 1 boiler
• Geschikte koffiesoorten: Gemalen koffie, Hele 

koffiebonen

Service
• 2 jaar wereldwijde garantie

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 38,5 x 28,2 x 42,8 cm
• Koffiebooncapaciteit: 350 gr
• Capaciteit van koffierestenbakje: 16 porties
• Capaciteit melkbeker: 0,6 L
• Gewicht van het product: 17 kg
• Capaciteit waterreservoir: 1,6 L
• Maximale kophoogte: 150 mm

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter

• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit

Energiezuinig
• Energiezuinig: Automatische stand-by

Ontwerp
• Kleur: zwart/roestvrij staal
• Materialen en afwerking: metaal geschilderd/

roestvrij staal

Technische gegevens
• Boiler: Roestvrij staal
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1500 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 volt
•
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