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Espresso volautomaat, EQ.3 s100,
Zwart
TI301209RW

Toebehoren

1 x Testband

Optionele accessoires

TZ80004 Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ70033 Waterfilter
TZ70003 Waterfilter

Simpelweg perfecte koffie.

✓ ceramDrive: maalwerk van slijtvrij en hoogwaardig keramiek

✓ Koffie zetten was nog nooit zo simpel dankzij het
gebruiksvriendelijke coffeeDirect Display

✓ Met het comfortpakket krijgt u aanvullende functies voor meer
gemak en het onophoudelijk genieten van uw koffie.

✓ Slimme voorbereiding en perfecte smaak door de unieke
technologie van het iAroma-systeem

✓ milkPerfect: Melkpijpje met gegarandeerde resultaten dankzij
automatische schuimvorming in de beker

✓ OneTouch functie: alle koffiespecialiteiten met één druk op de
knop - het maakt niet uit of het espresso, cappuccino of latte
macchiato is

✓ Perfect hygiene dankzij de uitneembare zetgroep.

✓ aromaPlus: meer controle over intensiteit van uw koffie.

✓ Gemakkelijk onderhoud en reiniging zijn beide gegarandeerd
dankzij de opening aan de voorkant van het apparaat

✓ Gemakspakket: Innovatieve extra functies zoals het intuïtieve
display voldoen aan de allerhoogste eisen.

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 378 x 247 x 420
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 475 x 305 x 405
Palletafmetingen : 205.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 32
Nettogewicht (kg) : 7,158
Brutogewicht (kg) : 8,3
EAN-code : 4242003733219
Aansluitwaarde (W) : 1300
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 100,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, Eurasian, VDE
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Uitrusting

Smaak:

# sensoFlow doorstroomverwarming: Het innovatieve
verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma
opname door de ideale, constante zettemperatuur

# One-touch functie: Espresso, Café Crème, Cappuccino, Latte
Macchiato met één druk op de knop

# Optioneel BRITA Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en
verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort:

# coffeeDirect: De eenvoudige manier om perfecte koffie te maken

# Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs
hoge Latte Macchiato glazen passen eronder

# Eenvoudig onderhoud en schoonmaak doordat de deur aan de
voorkant opengaat

# Afneembaar waterreservoir (1.4 liter inhoud)

Prestaties:

# Het maalwerk met keramieke maalschijf heeft een lange
levensduur en haalt het maximale aroma uit iedere boon

# Melkschuim apart beschikbaar

# Pompdruksysteem: 15 bar

Reiniging:

# Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder
de kraan

# Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen

# Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

# Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig

# calc'nClean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

Overig:

# Bonenreservoir met aroma deksel (250 gram)

# Instelbare maalgraad

# Lengte snoer: 1 m

# Aansluitwaarde: 1300 Watt

Toebehoren:

# Verder meegeleverde toebehoren: 1 x teststrip

# Los verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001),
ontkalkingstabletten (TZ60002), BRITA Intenza waterfilter
(TZ70003), onderhoudspakket voor volautomatische espresso
machines (TZ80004), geïsoleerde melkcontainer (TZ80009N)


