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Tam Otomatik Kahve Makinesi,
EQ.300, Şampanya rengi
TI353204RW

Tercihe bağlı aksesuarlar

TZ80002A Kireç temizleme tableti
TZ80001A Temizleme Tableti

✓ Yüksek kalite seramik öğütücü
✓ CoffeeDirect: Tek tuşla dilediğiniz kahveyi seçme imkanı
✓ iAroma System teknolojisi sayesinde optimum hazırlama ve

mükemmel tat
✓ MilkPerfect sistemi: Otomatik köpürtme sistemi mükemmel köpük

garantisi
✓ oneTouch fonksiyonu ile tek tuşla dilediğiniz kahve tek dokunuş

uzağınızda.

Donanım

Teknik bilgiler
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 383 x 251 x 433
Ambalajlı ürün boyutları : 475 x 410 x 305
Palet boyutları : 205.0 x 81.0 x 122.0
Paletteki cihaz adedi : 32
Net Ağırlık : 6,9
Brüt ağırlık : 8,2
EAN numarası : 4242003848906
Isıtma Gücü : 1300
Nominal gerilim : 220-240
Frekans : 50/60
Elektrik kablosu uzunluğu : 100,0
Elektrik Bağlantı Tipi : Topraklı standart fiş
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Tam Otomatik Kahve Makinesi,
EQ.300, Şampanya rengi
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Donanım

Aroma

# Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato
# Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki

bileşenleri azaltır.
Konfor

# Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15cm yüksekliğe
kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile
rahatça sığar.

# Kolay açılabilen ön kapak sayesinde kolay bakım ve temizlik
# Kolayca çıkartılabilen 1.4 litre su tankı
Performans

# Seramik kahve öğütücü
# Süt köpüğü ve sıcak su hazırlama seçenekleri
# Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan!
# 15 bar basınçlı su pompası
Hijyen

# Su altında kolayca temizlenebilen çıkartılabilir öğütme bölümü
# Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
# Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkartılabilir, temizlenebilir ve bulaşık

makinesinde yıkanabilir
# Çıkartılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
# Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
Diğer Özellikler

# Özel aroma koruyucu çekirdek haznesi (250 Gram)
# Çekirdek öğütme inceliği ayarlanabilir
# Farklı dil seçenekleri
# Güç: 1300 Watt
Aksesuarlar

# Dahili aksesuarlar K**0021
# Servisten temin edilebilir aksesuarlar: temizleme tabletleri

(TZ60001), kireç çözücü tabletler (TZ80002), BRITA su filtresi
(TZ70003),espresso makineleri için bakım seti(TZ80004), özel
yalıtımlı süt kabı (TZ80009N)


