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Espresso volautomaat, EQ700 integral,
Dark inox
TQ707DF5

Optionele accessoires

TZ80004A Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80002A Ontkalkingstabletten
TZ80001A Reinigingstabletten
TZ70003 Waterfilter
TZ70001 Melkadapter

Internationale koffiespecialiteiten en een geïntegreerde
melkschuimoplossing komen samen met een intuïtief full-touch
scherm. Daarbij luxe verrijkingen zoals een geïllumineerde
uitloop en kopjesverwarmer.

✓ Een briljant volledig touchscreen gecombineerd met een uniek
besturingssysteem - iSelect Display.

✓ coffeeWorld: ontdek de enorme verscheidenheid aan
internationale koffiespecialiteiten met één swipe.

✓ Drie verschillende aromaprofielen waar je uit kan kiezen -
aromaSelect.

✓ Bewaar tot 30 individuele koffiecreaties met Favorieten.
✓ Geniet van voorverwarmde bekers, een hele pot koffie en een

melkpak-adapter met het comfortpakket.

Uitrusting

Technische Data
Afmetingen (HxBxD) : 380 x 352 x 467
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 505 x 360 x 420
Palletafmetingen : 217.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
Nettogewicht : 10,4
Brutogewicht : 11,7
EAN-code : 4242003859254
Aansluitwaarde : 1500
Spanning : 220-240
Frequentie : 50
Lengte elektriciteitssnoer : 100,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
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Espresso volautomaat, EQ700 integral,
Dark inox
TQ707DF5

Uitrusting

Smaak:

# Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de
Home Connect app)

# aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-
karakteristiek)

# Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water
mogelijk

# Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
# intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van

koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte
altijd consistent

# aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume,
twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

# Brita Intenza waterfilter meegeleverd
Comfort:

# iSelect display - 5” TFT- kleurdisplay met touch en swipe
functionaliteit

# Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
# Koffiepot functie
# Actieve warmhoudplaat
# In hoogte verstelbare uitloop, tot 14 cm (max) hoge glazen
# oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven

met een druk op de knop
# 2.4 l waterreservoir
Prestaties:

# ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij
keramiek

# Waterpomp met 19 Bar druk
Reiniging:

# autoMilk Clean – automatische reiniging na elke
melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)

# calc’nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder
tussentijds onderhoud.

# Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
# Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
# Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat,

ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter
Home Connect

# Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
# coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze

vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een
verjaardag of feest.

# Additionele koffietips en beschrijvingen
# software update – altijd de meeste recente softwareversie
# Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
# Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats.

De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT.

De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol
beschermt tegen onbevoegde toegang.

Overig:

# Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
# 350 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor

aromabehoud
# Geïllumineerde koffie-uitloop
# Instelbare maalgraad
# Optionele kinderbeveiliging
Toebehoren:

# Inbegrepen toebehoren: 8120004, 8120018, 8120005
# Separaat beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001...),

ontkalkingstabletten (TZ80002...), BRITA Intenza waterfilter
(TZ70003/TZ70033), onderhoudsset voor espressovolautomaten
(TZ80004...), adapter voor de modellen met geintegreerd
melkreservoir om melkpakken te gebruiken(TZ70001), separate
melkcontainer(TZ90009)


