Espresso volautomaat, VeroCup 100, Zwart
TIS30129RW

Het perfecte kopje koﬃe, in alle eenvoud.
●

●

CeramDrive: Hoogwaardige molen gemaakt van bijna slijtvast
keramiek
Intelligent Heater inside: steeds de optimale
watertemperatuur en onovertroﬀen aroma’s dankzij het
SensoFlow System.

Technische gegevens
Afmetingen van het toestel :
378 x 247 x 420 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd :
480 x 410 x 300 mm
Palletafmetingen :
205.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet :
32
Nettogewicht :
6,9 kg
Brutogewicht :
8,2 kg
EAN-code :
4242002901312
Aansluitwaarde :
1300 W
Spanning :
220-240 V
Frequentie :
50/60 Hz
Lengte elektriciteitssnoer :
100,0 cm
Type stekker :
Schuko-/Gardy. met aarding
Meegeleverde toebehoren :
1 x Testband

Toebehoren geïntegreerd
1 x Testband

'!2E20AC-jabdbc!

Optionele toebehoren
TCZ7003 : Waterﬁlter
TCZ8001A : Reinigingstabletten
TCZ8002A : Ontkalkingstabletten
TCZ8004A : Onderhoudsset espresso volautomaat
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Espresso volautomaat, VeroCup 100, Zwart
TIS30129RW
Het perfecte kopje koﬃe, in alle eenvoud.

Smaak

- Het wereldwijd unieke SensoFlow System van Bosch

garandeert het volle espressogenot dankzij een optimale en
constante watertemperatuur.

- oneTouch functie voor AUSWAHL_GETRAENKE_BL
- Intenza waterﬁlter: verbetert de koﬃesmaak en verhoogt de
levensduur van het apparaat.

Comfort / Zekerheid

- MilkMagic Pro: bereid eenvoudig een cappuccino of een latte
macchiato. Giet melk in een kopje en met één druk op de
knop geniet u van heerlijke koﬃe.

- Koﬃe uitloop in hoogte verstelbaar, zelfs voor 14 cm hoge
latte macchiato glazen.

- Eenvoudig te onderhouden dankzij de opening aan de
voorzijde van het apparaat.

- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen
(1,4 l liter inhoud).

Prestatie

- Het keramische maalwerk heeft een lange levensduur en haalt
het maximale aroma uit iedere boon.

- Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar.
- Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop.
- Pompdruksysteem 15 bar.
Hygiëne / Reiniging

- Verwijderbare brouweenheid.
- Automatisch spoelprogramma bij het in- en uitschakelen.
- Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend
water of in de vaatwasmachine.

- Uitneembare druppelschaal met koﬃedik-reservoir.
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
(combineerbaar via calc'n clean).

Divers

- Instelbare maalgraad (traploos)
- Lengte aansluitsnoer: 1 m
- Maximale aansluitwaarde: 1300 W
Toebehoren

- Toebehoren: Testband
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