
DE’LONGHI KAFFE

BÖNA TILL KOPP-MASKINER

 Utrustad med LatteCrema-systemet för att ge dig en perfekt 

blandning av njutningar: en krämig cappuccino med tätt 

mjölkskum, alltid med rätt temperatur … till sista droppen!

 Automatisk rengöringsfunktion integrerad i reglaget för 

skumjustering, så att alla delar i mjölkkannan kan rengöras 

enkelt och kannan kan ställas in i kylskåpet efter att den har 

använts

 Många olika traditionella drycker med ett enda knapptryck: 

espresso, kaffe, cappuccino and latte macchiato, precis som de 

ska smaka

 ”MIN”-funktion: anpassa alla drycker genom att justera aromen 

och mängden kaffe/mjölk, så att du kan njuta av drycker helt i din 

smak! 

 Intuitiv kontrollpanel med tydlig grafik och touch-knappar, för 

optimal kommunikation och användarinteraktion

 Kopphållare, så att kopparna alltid finns till hands

 Borttagbar bryggenhet, för enkel rengöring och underhåll

 Droppbricka med borttagbart galler som kan diskas i maskin, för 

optimal hygien och bekvämlighet

 Bönbehållare som rymmer 300 g

LATTECREMA-SYSTEM MÅNGA OLIKA DIREKTRECEPT TOUCH-PANEL 

En perfekt blandning av njutningar: 

en krämig cappuccino med tätt mjölk-

skum, alltid med rätt temperatur … till 

sista droppen! Den automatiska 

rengöringsfunktionen som är integrerad i 

reglaget för skumjustering garanterar att 

alla delar av mjölkskummaren kan 

rengöras enkelt och säkert

Utöver direktknapparna för traditionella 

drycker (espresso, kaffe, cappuccino och 

latte macchiato) kan du även upptäcka den 

exklusiva ”MIN”-funktionen som låter dig 

anpassa alla drycker genom att justera 

aromen och mängden kaffe/mjölk, så att du 

kan njuta av drycker helt i din smak!

Intuitiv kontrollpanel med tydlig grafik och 

touch-knappar, som garanterar enkel och 

direkt användarinteraktion

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Mått (b × d × h)                                            mm 236 × 429 × 348

Vikt kg 9,5

Ingångseffekt W 1 450

Beräknad spänning/frekvens V~Hz 220/240~50/60

Total kapacitet vattenbehållare l 1,8

Kapacitet bönbehållare g 300

Kapacitet mjölkkanna l 0,6

Justerbar kaffepip mm 84 till 135

Energiklass Bättre än A 

ECAM 350.55.B 


