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WORD EEN ECHTE BARISTA
MET DE GAGGIA ACCADEMIA WORDT U EEN ECHTE BARISTA

Dankzij de twee afzonderlijke boilers, een voor koffie en een voor stoom en water, 

hebt u snel een perfect resultaat. Met de automatische cappuccinobeker maakt u 
bovendien probleemloos allerlei koffievarianten met melk.

Kenmerken
• Zet een andere koffiesmaak zonder de bonen te verwisselen.
• De doseringsknoppen op uw bedieningspaneel programmeren
• Verwijderbare koffiezetunit voor eenvoudig reinigen en onderhouden
• Dubbele boiler vermindert de wachttijd
• Automatisch cappuccinosysteem
• Efficiënte kopjeswarmer
• Espresso plus-systeem
• LCD-scherm
• One touch-paneel

Uw melkspecialiteiten
• Drankselectie met één druk op de knop



 Automatisch cappuccinosysteem

Dankzij de ingebouwde melkbeker hebt u 
binnen een paar seconden opgeschuimde melk 
rechtstreeks in uw beker.

Efficiënte kopjeswarmer

Het verwarmingselement onder de plaat houdt 
uw kopjes efficiënt warm.

Espresso plus-systeem

Pas de substantie en aroma van uw koffie naar 
smaak aan met behoud van het perfecte 
crèmelaagje.

Compartiment voor gemalen koffie

Variatie is nog steeds een optie; via het 
compartiment voor gemalen koffie kunt u een 
andere koffiesmaak zetten zonder de bonen te 
verwisselen.

LCD-scherm

Via het LCD-scherm stelt u de machine in, 
selecteert u uw koffiekeuze en past u deze aan, 
en ontvangt u onderhoudsinformatie.

One touch-paneel

Druk op een van de 7 vooraf ingestelde 
dranken om ze in een paar seconden te 
bereiden.

Programmeerbare dosering

Programmeer de doseringsknoppen op uw 
elektronische bedieningspaneel, zodat deze bij 
uw persoonlijke koffiesmaak aansluiten.

Verwijderbare koffiezetunit

Verwijderbare koffiezetunit voor eenvoudig 
reinigen en onderhouden.

Dubbele boiler

De dubbele boiler vermindert de wachttijd 
tussen de koffieproductie en stoomlevering tot 
slechts een paar seconden.
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Connectiviteit
• Vermogen: 1500 W

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar
• Waterreservoir: 1,6 l

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 38,5 x 28,2 x 42,8 cm

Energiezuinig
• Energiezuinig: Automatische stand-by

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Kophouder
• Heetwater-/stoomtuit
• Verwijderbaar waterreservoir
•
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