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Uzyskasz doskonałe rezultaty w krótkim czasie dzięki dwóm osobnym bojlerom — 

jednemu do kawy i jednemu do pary i wody. Ponadto automatyczny pojemnik do 
cappuccino sprawia, że przygotowanie kawy z mlekiem jest niezwykle proste.

Właściwości
• Zaparzanie kawy z różnych ziaren bez konieczności ich wymieniania
• Możliwość zaprogramowania przycisków dozowania na panelu sterowania
• Zdejmowana jednostka zaparzająca ułatwiająca czyszczenie i konserwację
• Podwójny bojler skracający czas oczekiwania
• Automatyczny system przygotowywania cappuccino
• Skuteczny podgrzewacz do filiżanek
• System Espresso Plus
• Wyświetlacz LCD
• Jedno naciśnięcie przycisku

Napoje mleczne
• Wybór napoju jednym przyciskiem



 Automatyczny system przygotowywania 
cappuccino

Dzięki automatycznemu pojemnikowi na 
mleko wystarczy kilka sekund, aby spienione 
mleko znalazło się w filiżance.

Skuteczny podgrzewacz do filiżanek

Element grzejny znajdujący się pod płytką 
zapewnia skuteczne podgrzanie filiżanek.

System Espresso Plus

Ustaw moc i aromat kawy zgodnie ze swoimi 
preferencjami, zachowując idealną 
konsystencję śmietanki.

Pojemnik na zmieloną kawę

Cenimy różnorodność — dzięki pojemnikowi 
na zmieloną kawę możesz zaparzyć kawę z 
różnych ziaren bez konieczności ich 
wymieniania.

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD umożliwia skonfigurowanie 
urządzenia, wybór i regulację ustawień 
parzenia kawy i uzyskanie informacji 
dotyczących konserwacji.

Jedno naciśnięcie przycisku

Wystarczy wybrać jeden z 7 
zaprogramowanych napojów, aby zaparzyć go 
w kilka sekund.

Funkcja programowania dozowania

Możliwość zaprogramowania przycisków 
dozowania na elektronicznym panelu 
sterowania, tak aby dopasować smak kawy do 
swoich preferencji.

Zdejmowana jednostka zaparzająca

Zdejmowana jednostka zaparzająca ułatwia 
czyszczenie i konserwację.

Podwójny bojler

Podwójny bojler skraca czas oczekiwania 
między zaparzeniem kawy a uzyskaniem pary 
do zaledwie kilku sekund.
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Możliwości połączeń
• Moc: 1500 W

Specyfikacja techniczna
• Ciśnienie pompki: 15 bar
• Zbiornik wody: 1,6 l

Waga i wymiary
• Wymiary produktu: 38,5 x 28,2 x 42,8 cm

Oszczędność energii
• Oszczędność energii: Automatyczny tryb 

gotowości

Właściwości
• Zgodność z filtrem Brita
• Uchwyt na filiżanki
• Dysza gorącej wody / pary
• Wyjmowany zbiornik wody
•
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