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Ízvilág
• Innovatív "sensoFlow System" fűtőelem: az innovatív fűtőelem garantálja a

maximális espresso kávéélményt időről időre, hála az ideális, állandó forrázási
hőmérsékletnek

• AromaPro Concept: ideális nyomás az optimális aroma kinyeréshez

• "One-touch" funkció: latte macchiato, cappuccino, tejeskávé elkészítése egy
gombnyomásra

• "aromaDouble Shot" - extra erős kávé tökéletes aromával, kompromisszumok
nélkül

• Az italok hőmérséklete külön-külön állíthatók: kávé: 3 fokozat, forróvíz: 4 fokozat

• A BRITA Intenza vízszűrővel kompatibilis: javítja a kávé ízét és meghosszabbítja
a készülék élettartamát

Kényelem
• TFT kijelző interaktív menüvel

• myCoffe: mentse el 8 különböző kedvenc italát saját névvel és kávé-tej arány
beállítással

•
• A kávé kifolyó és a tejhabosító magassága állítható: akár a 15 cm magas Latte

Macchiato pohár is aláfér
• oneTouch DoubleCup: bármelyik tej- vagy kávéspecialitásból készítsen

egyszerre két adaggal
• Kivehető víztartály: 2.4 l

• Figyelmeztető jelzés mielőtt a víztartály vagy a kávétartály üressé válna

• Választható tej forrás: döntse el Ön, hogy a tartozék tejtartót, vagy bármilyen
más tartót, pl sima tejes dobozt szeretne használni

• A készülékbe épített rövid használati utasítás mindig kéznél van

Teljesítmény
• Magas minőségű kerámia "silentCeram Drive" kávéörlő rendszer

• CoffeeSensor Pro: az őrlő egység automatikusan beállítja magát az aktuális
kávébab-minőséghez

• One-touch kávé és tejes ital készítése kifejezetten finomhabos tejből, hála az
innovatív tejhabosítónak

• Külön adagolható : tejhab, meleg tej, forró víz

• Csökentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé!

• Vízpumpa, 19 bar nyomás

• Külön tartály az őrőlt kávé számára

• 15.000 csészés garancia: állandó magas minőségű készülék az elsőtől a 15000
csészéig (érvényes az első 24 hónapban, csak háztartási használat esetén)

Higiénia
• Kivehető forrázó egység

• autoMilk clean: teljesen automata gőztisztítás minden italkészítés után

• Minden - a tejes italok elkészítéséhez használt - rész könnyen kivehető,
egyszerűen tisztítható és mosógatógépben mosható

• "singlePortion Cleaning" funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért

• Automatikus öblítés a készülék be- és kikapcsolásánál

• Kivehető cseppgyűjtő tálca

• Automata vízkőtelenítő és tisztító program (kombinált calc'n'clean rendszer)

• Vízkőtelenítés, tisztítás és víztisztító filter cseréje előtt a még elkészíthető
csésze szám kijelzése

További tulajdonságok
• A víz-, tejtartály és a kávétartó könnyen hozzáférhetők, ugyanakkor el vannak

rejtve egy ajtó mögé, így a konyha mindig tiszta
• Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)

• Megvilágított gombok és kávékifolyó

• Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

• Kijelzőn használt nyelv programozható

• Gyerek-zár: a lezárás megelőzi a nem szándékos kávékészítést

• Teljesítmény: 1600 W

Tartozékok
• Különálló, aluminium borítású, tejtartály (0.7 l űrtartalom)

• Alaptartozékok: BRITA Intenza vízszűrő, mérőkanál, tejhabosító csatlakozója,
víz keménységét mérő tesztcsík, szerelőcsavarok

• További megvásárolható tartozékok: tisztító tabletták (TZ60001), vízkőmentesítő
(TZ80002), BRITA Intenza vízszűrő (TZ70003), automata eszpresszó kávégép
gondozó szett (TZ80004), hőálló tejtartály (TZ80009N)

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

• HZ86X600 Nemesacel takaroelem
• TZ60001 Tisztító tabletták
• TZ70003 Vízszűrő
• TZ80002 Vízkőtlenítő tabletták
• TZ80004 Care set espresso
• TZ80009N

Színvariációk

Műszaki adatok

Jellemzõk
Tejhabosító fúvóka : Igen
Víz-biztonsági rendszer : nem
A készülék méretei (mm) : 455 x 594 x
385
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) :
449 x 558 x 354
Forróvíz fúvóka : Igen
Beállítható programok : Coffee
powder quantity per cup, Forrázási
hőmérséklet, Őrlési fok, Vízkeménység,
Vízmennyiség csészénként
Készenléti funkció : Igen
Szivattyúnyomás (bar) : 19
2 csésze egyidejű elkészítése : Igen
Különleges (megvásárolható) tartozék :
HZ86X600, TZ60001, TZ70003,
TZ80002, TZ80004, TZ80009N
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Elektromos teljesítményigény : 1600
Biztosíték : 10
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50/60
Dugós csatlakozó típusa : EU-
csatlakozó, földelt
Termékcsoport : Beépíthető automata
kávéfőző
Márka : Siemens
Nemzetközi kereskedelmi név :
CT636LES1
Készülékszín : nemesacél
Kiviteli mód : teljesen automatikus
Engedélyező okirat : , Australia
Standards, CE, Eurasian, VDE
Hálózati kábelhossz : 1,7
Javasolt magasság beépítéshez (mm) :
449
A készülék méretei (mm) : 455 x 594 x
385
Nettó súly (lbs) : 44
Nettó súly (kg) : 19,74
Paletta bruttó tömege (lbs) : 50
Bruttó súly (kg) : 22,72
Víztartály űrtartalma : 2,4
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