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 EQ.9 plus

  EQ.500

 EQ.6 plus

 EQ.300

Užijte si luxus  
s každým šálkem.

Nechte se ohromit 
intuitivním 
ovládáním.

Prožijte lásku  
na první šálek.

Objevte dokonalost  
v každém šálku.

Zvolte si jedinečný kávovar, který 
vyhoví vašim vysokým nárokům.  
Plně automatický kávovar Siemens  
EQ.9  s700 connect v sobě spojuje 
nadčasový design a technologie. 
Výsledkem je promyšlený přístroj 
s velmi tichým chodem, a přitom tlakem 
čerpadla 19 barů. Inovativní funkce 
umožňují individuální nastavení (barista 
mode), díky kterému si vychutnáte kávu 
a její vůni dle osobního vkusu.

Jak si dopřejete jeho luxus?
•  Můžete jej ovládat přes mobilní 

aplikaci Home Connect
•  Úžasný zásobník vody zvládne 

přibližně 70 káv
•  Obsahuje technologii superSilent 

s výraznou redukcí hluku
•  Zvládne uložit oblíbené nápoje  

pro 10 osob

Nový plně automatický kávovar 
Siemens EQ.500 imponuje pohodlným 
ovládáním a mimořádnou chutí kávy.

•  Integrovaná nádoba na mléko nebo 
funkční kapučinátor

•  Kávu a mléčné speciality lze vybrat 
jednoduše dotykem na podsvícené 
pole senzorů

Řiďte se svojí intuicí a dopřejte  
si plně automatický kávovar Siemens  
EQ.6 plus s300 v elegantním stříbrném 
designu. Má nekomplikovaný dotykový 
displej s lákavou nabídkou různých 
káv i mléčných specialit. Jednoduše 
se dotknete obrazovky a pak si 
svou oblíbenou kávu uložíte funkcí 
„oblíbené“. Díky rychlé přípravě, 
jedinečné chuti kávy a intuitivnímu 
ovládaní si kávovar Siemens zamilujete.

V čem si jej zamilujete?
•  Díky většímu zásobníku vody zvládne 

přibližně 50 káv bez doplnění
• V paměti drží nápoje pro 4 osoby

Staňte se tím, kdo snadno 
a s přehledem vyrobí pro rodinnou 
návštěvu cappuccino nebo latte 
macchiato.  
Plně automatický kávovar Siemens 
EQ.300 s500 vám dopřeje různé 
typy kávy jediným stisknutím 
tlačítka. A další výhody? Keramický 
mlýnek s prakticky nastavitelným 
stupněm mletí, tlak čerpadla 15 barů 
a individuální nastavení intenzity 
nápoje, které ručí za požitek z ještě 
lepší chuti kávy.


