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Nagyon egyszerűen, tökéletes kávé.
● Intelligens fűtőegység: tökéletes forrázási hőmérséklet és

aroma a SensoFlow System-nek köszönhetően
● OneTouch funkció: minden kávéspecialitás egy

gombnyomással - függetlenül attól, hogy espresso, cappuccino
vagy latte macchiato

● MilkMagic Pro: a cappuccino és a latte macchiato egyszerűen
elkészíthető. Öntsük a tejet a pohárba: a többi már csak egy
gombnyomás

● A kerámia őrlőmű le fogja nyűgözni hosszú élettartamával és
azzal, ahogy kinyeri a maximális aromát minden kávéból

● Nagyon helytakarékos és könnyen kezelhető, mert funkció
kényelmesen elérhető előlről

Műszaki adatok
A készülék méretei (mm) :  378 x 247 x 420
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) :

 475 x 305 x 405
A paletta méretei :  205 x 80 x 120
Készülékek száma palettánként :  32
Nettó súly (kg) :  7,1
Bruttó súly (kg) :  8,2
EAN-kód :  4242002901312
Teljesítményigény (W) :  1300
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50/60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  100,0
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelt
Engedélyező okirat :  CE, Eurázsiai, UA, VDE
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Nagyon egyszerűen, tökéletes kávé.

Ízvilág

- Innovatív SensoFlow System: az innovatív fűtőelem garantálja
a maximális espresso kávéélményt újra, meg újra, hála az
ideális, állandó forrázási hőmérsékletnek

- "One-touch" funkció: Eszpresszó, Kávé, Cappuccino, Latte
Macchiato elkészítése egy gombnyomásra

- Opcionális BRITA Intenza vízszűrő: javítja a kávé ízét és illatát,
mert kiszűri a vízben lebegő apró szennyeződéseket

Kényelem

- MilkMagic Pro: a cappuccino és a latte macchiato egyszerűen
elkészíthető. Öntsük a tejet a pohárba: a többit egy
gombnyomással elkészül

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

- Az egyszerű karbantartást és a gyors tisztítást a készülék
előlapján lévő könnyen hozzáférhető szervizajtó biztosítja

- Kivehető víztartály: 1.4 l

Teljesítmény

- A kerámia őrlőmű le fogja nyűgözni hosszú élettartamával és
azzal, ahogy kinyeri a maximális aromát minden kávéból

- Külön adagolható : tejhab

- Csökentett felfűtési idő: leggyorsabb első csésze kávé!

- Vízpumpa, 15 bar nyomás

- 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: könnyen és higiénikusan tisztítható
folyó víz alatt

- Automatikus öblítés a készülék bekapcsolásnál, kikapcsolásnál

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

- Kivehető cseppgyűjtő- és kávézacc tálca, melyek
mosogatógépben mosogathatóak

- Calc'nClean: automata vízkőtelenítő és tisztító program

További tulajdonságok

- Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (250 g)

- Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

- Elektromos csatlakozókábel hossza: 1 m

- Teljesítmény: 1300 W

Tartozékok

- Alaptartozékok:

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