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VeroBar AromaPro 300
Automata kávéfőző
sötétszürke

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

• MyCoffee: személyre szabható ital, melyben a tej és az eszpresszó aránya
beállítható

• "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
• LCD kijelző interaktív menüvel

• PersonalCoffee Pro: akár 6 különböző személyre szabott egyedi italbeállítás

• IndividualCup Volume: az italok mennyisége külön-külön állítható, így biztos
lehet benne, hogy a csészét az Ön által kívánt mennyiséggel tölti meg a
készülék

• A kávé kifolyó és a tejhabosító magassága állítható: akár a 15 cm magas Latte
Macchiato pohár is aláfér

• Egyszerre két csészényi italt is készíthet ezeknél a programoknál: Eszpresszó,
Kávé

• Kivehető víztartály: 2.1 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

• OneTouch funkció: minden kávéfajta elkészítése egy gombnyomásra, legyen szó
akár espresszo-ról, cappuchino-ról vagy latte macchiato-ról, hála az innovatív
tejhabosítónak

• Külön adagolható tejhab, meleg tej és forró víz

• Csökentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé!

• Vízpumpa, 19 bar nyomás

• Aktív csészemelegítő funkció, be-/kikapcsoló gomb

• Külön tartály az őrőlt kávé számára

• AutoOff kikapcsolás: a készülék automatikusan kikapcsol az előre beállított idő
eltelte után.

• 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

• "singlePortion Cleaning" funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért

• Automatikus öblítés a készülék be- és kikapcsolásánál

• CreamCleaner: kényelmes, gyors tejrendszer öblítés

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

• 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
• Megvilágított gombok és kávékifolyó

• Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)

• Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

• Kijelzőn használt nyelv programozható

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

• Kábeltartó rekesz (kábel hossz: 1 m)

• Teljesítmény: 1600 W

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

• Alaptartozékok: mérőkanál, víz keménységét mérő tesztcsík, tejhabosítóhoz
csatlakozó tejszívócső, kenőanyag a forrázó egységhez

• Külön megvásárolható tartozékok: tisztító tabletták (TZ60001), vízkőmentesítő
tabletta (TCZ6002), BRITA Intenza vízszűrő (TCZ7003), ápolókészlet teljesen
automata kávéfőzőkhöz (TCZ8004), hőálló tejtartály (TCZ8009N)

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

• TCZ6001
• TCZ7003
• TCZ8002 Vízkőtlenítő tabletták
• TCZ8004 Care set espresso
• TCZ8009N

Színvariációk

Jellemzõk
Készülékszín : sötétszürke
Másodlagos szín : sötétszürke
Nettó súly (kg) : 10.410
A készülék méretei (mm) : 385 x 300 x
453
Szabványmennyiség palettánként : 24
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50/60
Engedélyező okirat : , , CE, VDE
Hálózati kábelhossz : 100.0
Dugós csatlakozó típusa : EU-
csatlakozó, földelt


