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Produktegenskaper

Viktigaste egenskaper
k coffeeDirect: Den enkla vägen till en perfekt kopp kaffe.

Alla funktioner syns på panelen och väljs enkelt med
sensorknappar.

k Med ett enkelt knapptryck - oneTouch funktion för:
espresso, Café Crème, cappuccino, Latte Macchiato, 
mjölkskum

k sensoFlow System : innovativt värmesystem serverar
snabbt perfekt kaffe varje gång tack vare ideal och
konstant bryggtemperatur.

k Den keramiska kvarnen imponerar med sin långa
livslängd och den extraherar maximalt med arom ur varje
kaffeböna

k Justerbar malningsgrad i flera steg
k Bönbehållare, med aromabevarande lock, kapacitet 250 g
k Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (1.4 l),
k 15 bars tryck

Komfort
k Snabb första kopp, kort uppvärmningstid
k Förutom kaffedrycker kan mjölkskum väljas separat
k Enkelt underhåll och snabb rengöriing är lätt gjort med

via serviceluckan i fronten av maskinen.

Hygien
k Mjölkskummaren tas enkelt av och kan maskindiskas eller

diskas under rinnande vatten.
k Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram
k Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.
k Automatiskt avspolningsprogram när maskinen stängs av

eller startas

Medföljande tillbehör
1 x Testremsa vattenhårdhet
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Extra tillbehör / Passar till
TZ 70003 Vattenfilter 291 kr
TZ 70033 0 kr
TZ 80001 Rengöringstabletter 163 kr
TZ 80002 Avkalkningstabletter 194 kr
TZ 80004 Rengöringsset till espressomaskiner 558 kr

EAN-kod
4242003769386

Basfakta
Produktmått i mm (H x B x D): 378 x 247 x 420
Anslutningseffekt (W): 1300
Antal per förpackningsenhet: 1
Standardmängd per pall: 32

Skapad: 2017-03-17
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Piktogramförklaringar

milkPerfect

milkPerfect ger fastare och mer finporigt
mjölkskum helt utan förkunskaper. Den
automatiska skumningstekniken som skummar
direkt i koppen gör att det fasta skummet
hamnar överst. Du häller helt enkelt mjölken i
koppen och skummar. Och rengöringen av
mjölkskummaren är precis lika lättvindig.
Mjölkskummaren är lätt att ta loss och kan
diskas i maskin.

sensoFlow System

För att espressobönornas arom ska kunna slå ut
i full blom är det viktigt att ha exakt rätt
bryggtemperatur. Den optimala
bryggtemperaturen för en perfekt espresso
ligger mellan 90 °C och 95 °C. Om temperaturen
är för låg utvecklas inte kaffearomerna helt. Om
temperaturen är för hög smakar kaffet bränt.
Den helautomatiska kaffemaskinen EQ, med
världsunika sensoFlow-systemet, värmer därför
alltid upp vattnet till rätt temperatur och
bibehåller den under hela bryggningen. Därmed
kan fulländad teknik säkra en fulländad
espresso.

calc'nClean

Med calc’nClean görs avkalkning och rengöring
enkelt i en enda process. Serviceprogrammet
innebär optimal rengöring samtidigt som
maskinens livslängd maximeras – och du kan se
fram emot fantastiskt kaffe för lång tid
framöver.

singlePortion® Cleaning

För att ditt kaffe alltid ska tillagas på färskt
vatten ger singlePortion® Cleaning en
komfortabel och hygienisk rengöring av alla
ledningar inuti maskinen – efter varje
bryggning. Perfektion in i minst detalj. För
storstilad njutning.

oneTouch Function

Om du vill ha en latte macchiato, en krämig
cappuccino eller extrastark espresso – oavsett
vilken kaffespecialitet du väljer: Med funktionen
oneTouch serverar den här helautomatiska
kaffemaskinen fulländad kaffenjutning, enkelt
och bekvämt och i en enda knapptryckning.
Systemet förbereder kaffedryckerna helt enligt
dina preferenser, med eller utan mjölk. Perfekt
teknik för perfekt njutning.

zeroEnergy Auto-off

På grund av de ständigt ökande energipriserna
får energieffektiv teknik allt större betydelse.
Med zeroEnergy Auto-off kopplar enheten
automatiskt ner anslutningen till elnätet efter
önskad tid, för effektiv energibesparing.
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