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Plně automatický kávovar, EQ.300
TI35A209RW

zvláštní příslušenství

TZ80004 Servisní set pro kávovary
TZ80002N Odvápňovací tablety
TZ80001N Čisticí tablety
TZ70033 Patrona vodního filtru
TZ70003 Patrona vodního filtru

Snadná obsluha díky funkci oneTouch.

✓ CoffeeDirect: Snadná cesta k dokonalému potěšení z kávy

✓ Funkce oneTouch: Všechny kávové speciality jediným stisknutím
tlačítka - bez ohledu na to, zda je to espresso, cappuccino nebo
latte macchiato

✓ ceramDrive: kvalitní mlýnek z vysoce odolné keramiky

✓ Snadná údržba a rychlé čištění jsou zajištěny pomocí snadno
přístupných servisních dveří na přední části spotřebiče

✓ Chytrá příprava a dokonalá chuť díky jedinečné technologii
systému iAroma.

Vybavení

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) : 383 x 251 x 433
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 475 x 305 x 405
Rozměry palety : 205 x 81 x 122
Počet spotřebičů na paletě : 32
Hmotnost netto (kg) : 7,041
Hmotnost brutto (kg) : 8,2
Příkon (W) : 1300
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50/60
Délka přívodního kabelu (cm) : 100,0
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Plně automatický kávovar, EQ.300
TI35A209RW

Vybavení

Chuť

# Příprava One-touch: Espresso, káva, Cappuccino, Latte Macchiato
pouhým stisknutím tlačítka

# volitelný vodní filtr BRITA: Redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje
látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

# CoffeeDirect: Snadná cesta k dokonalému potěšení z kávy

# Výškově nastavitelná výpusť kávy mléka: vysoké skleničky na Latte
Macchiato

# Snadná údržba a rychlé čištění jsou zajištěny pomocí snadno
přístupných servisních dveří na přední části spotřebiče

# vyjímatelný zásobník na vodu (1.4 l objem)

Výkon

# Keramický mlýnek zaujme dlouhou životností a zajistí maximum
aroma z každého kávového zrna

# Separátní výpusť mléčná pěna

# významná úspora času: nejrychlejší první šálek!

# tlak čerpadla: 15 barů

Hygiena

# Vyjímatelná spařovací jednotka

# automatický čistící program při zapnutí, a vypnutí

# tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění
pod tekoucí vodou nebo v myčce

# odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu

# Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v
programu Calc n clean

Různé

# Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (250g)

# Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)

# Délka napájecího kabelu: 1 m

# příkon: max. 1300 W

Příslušenství

# Příslušenství:

# Zvláštní příslušenství: čistící tablety (TZ80001N), odvápňovací
tablety (TZ80002N), vodní filtr BRITA Intenza (TZ70003), sada na
údržbu plně automatických kávovarů (TZ80004), izolovaná nádoba
na mléko (TZ80009N)


