
DE’LONGHI COFFEE

PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY

3,5” CELODOTYKOVÝ TFT DISPLEJ COFFEE LINK APLIKACE ŠIROKÁ ŠKÁLA RECEPTŮ

Objevte intuitivní 3,5” celodotykový TFT 

displej s technologií “Smart One Touch”: 

nejčastěji používané nápoje se na 

obrazovku řadí jako první.

De’Longhi kávovary je možné připojit k aplikaci a 

vytvořit tak zcela nové kávové nápoje and objevit 

nekonečnou personalizaci. Aplikace navíc nabízí rady a 

návrhy jak se starat o údržbu kávovaru a umožňuje 

komunikaci v reálném čase. 

Od dokonalého cappuccina po perfektní 

mléčnou pěnu, možnost experimentovat a 

zkoušet nové recepty. Nechte se okouzlit 

nekonečným množstvím nápojů.

ECAM 370.85.SB

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry (šxhxv) mm 236x429x348

Váha Kg 9,5

Příkon W 1450

Napětí/Frekvence V~Hz 220/240~50/60

Kapacita nádržky na vodu l 1,8

Kapacita zásobníku na kávová zrna gr 300

Kapacita karafy na mléko l 0,6

Nastavitelný dávkovač kávy mm 84 do 135 mm

Energetická třída Lepší než A 

• Prémiový a intuitivní 3,5” TFT dotykový barevný displej, pro maximální 

jednoduchost používání 

• “Smart One Touch” technologie, řadí nápoje na první stránku podle četnosti 

používání

• Kávovar je propojen s inovativní aplikací Coffee Link, která umožňuje 

přípravu nápojů z pohodlí sedačky, vytváření nových nápojů, objevování 

nekonečných možností osobního nastavení a neustálé získávání rad a 

doporučení, kávovar je s aplikací propojen přes Bluetooth spojení

• “De´Longhi „LatteCrema” Systém pro skutečný mix potěšení. Připravuje 

hustou a krémovou mléčnou pěnu při ideální teplotě pro přípravu Vašeho 

oblíbeného mléčného nápoje jedním tlačítkem

• Automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na regulaci pěny –

jednoduše tak může být po použití opět uložena do lednice

• Nový recept „Karafa kávy“, pro sdílení dlouhotrvajícího potěšení z pití kávy, 

perfektní pro milovníky překapávané kávy

• “MY” funkce: nastavte si každý nápoj dle své chuti, vyzkoušejte silné, 

střední nebo jemné aroma, nastavte si i teplotu kávy (horká, střední nebo 

nižší teplota)

• Vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění a obsluhu

• Odkapávací tácek s vyjímatelnou mřížkou, která se dá umýt v myčce nádobí 

pro maximální čistotu a pohodlí


