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пресо и капучино с едно докосване, точно както трябва

 нашия интуитивен дисплей
лучете своето перфектно еспресо и капучино от свежи зърна благодарение на 100% 
рамични мелачки и изберете сила, температура и дължина чрез интуитивния дисплей. 
шето горещо капучино става с едно докосване благодарение на вградената кана за мляко.

Всякакъв вид кафе за всеки един момент
• Еспресо от свежи зърна с едно докосване на бутон
• Гъсто капучино с едно докосване с вградената кана за мляко

Насладете се на свежо кафе
• Отличен вкус благодарение на 100% керамични мелачки
• Регулируеми настройки за мелене за предпочитания от вас вкус
• Персонализирайте кафето си с избор на силата на кафето

Лесна употреба
• Управлявайте машината си лесно чрез интуитивния дисплей
• Подхожда на чашата ви благодарение на регулируемия улей за кафе

Лесно почистване и поддръжка
• Удоволствие без досада: висок капацитет в компактна конструкция
• Лесно почистване благодарение на подвижния блок за приготвяне
• Цикъл за автоматично почистване и програма за декалциране



 Еспресо от зърна с едно докосване

Можете да постигнете перфектно 
приготвено еспресо, или две наведнъж, 
направо в чашата си от току-що смлени 
зърна, като просто натиснете бутон и 
изчакате няколко секунди.

Вградена кана за мляко

Наслаждавайте се на супер гъсто капучино с 
идеална температура по възможно най-
лесния начин. Просто налейте мляко в 
каната и изберете предпочитаната си 
напитка. Дали това е капучино или мляко на 
пяна, напитката ви ще бъде сервирана за 
секунди с поток без разплискване при 
идеална температура.

100% керамични мелачки

Сбогувайте се с вкуса на изгорено кафе 
благодарение на 100% керамични мелачки, 
проектирани така, че да не прегряват 
зърната. Керамичният материал също така 
гарантира дълготрайна ефективност и 
безшумна работа.

Регулируеми настройки за мелене

Можете да регулирате мелачките на 5 
различни нива. Изберете най-финото 
смилане за плътно еспресо или най-едрото 
смилане за по-леко кафе според 
предпочитания от вас вкус.

Персонализирайте кафето си

Винаги ще получавате идеалната чаша кафе, 
приготвено според персоналния ви избор 

на силата му. Освен това функцията за 
запаметяване ви позволява да запазите 
дължината на кафето за всяка напитка. 
Наслаждавайте се на превъзходно кафе в 
любимата си чаша с едно докосване на 
бутон.

Интуитивен дисплей

Интуитивният дисплей ви показва цялата 
необходима информация за лесно 
взаимодействие с вашата машина и идеални 
резултати. Бутоните на предния панел ви 
предлагат избор от напитки с едно 
докосване.

Регулируем улей за кафе

Независимо какъв е размерът на любимата 
ви чаша, с едно движение улеят за кафе се 
регулира така, че да се запази целият аромат 
и кафето ви да остане перфектно горещо 
точно в чашата ви. При най-високата 
позиция улеят дори може да побере чаша за 
лате макиато от 15 см (5,9 инча).
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Страна на произход
• Произведено в: Румъния

Дизайн и покритие
• Цвят (цветове): Черно
• Материал на бойлера: Неръждаема стомана 

(инокс)
• Материал на основното тяло: Пластмаса

Общи спецификации
• Лесно почистване и поддръжка: Филтър BRITA, 
Подвижен блок за приготвяне

• Лесна употреба и комфорт: Регулируем улей за 
изливане, Подвижен резервоар за вода

• Специални функции: Опция за гореща вода, 
Вградена кана, Предварително запарване

Сервиз
• 2 години международна гаранция

Устойчивост
• ECO настройка

Технически данни
• Честота: 50 Hz
• Захранване: 1850 W
• Напрежение: 230 V
• Капацитет на съда за зърна: 250 г
• Капацитет на съда за отпадъци: 15 чаши
• Обемен воден резервоар: 1,8 л
• Дължина на кабела: 0,8 м
• Макс. височина на чашата: 152 см
• Налягане на помпата: 15 бара
• Бойлери за вода: 1

Тегло и размери
• Размери на продукта (ШxДxВ): 215x429x330 мм
• Тегло на изделието: 7,2 кг
•
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