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EQ.9 connect s900
rostfritt stål
TI909701HC

TI909701HC

EQ.9 connect. Ett ännu större urval av kaffedrycker - enkelt via
appen.

✓ sensoFlow System: Intelligent värmesystem som håller optimal
och konstant bryggtemperatur garanterar maximal njutning av
espresson varje gång

✓ HomeConnect: med den lättannvända appen kan du kontrollera
din espressomaskin oavsett var du är.

✓ autoMilkClean: Helautomatisk ångrengöring efter varje
användning

✓ dualBean System: Två bönbehållare och två kvarnar för att välja
mellan och njuta av två olika slags bönor. Med separata kvarnar
säkerställs att smakerna ej blandas.

✓ barsitaMode: Fler arominställningar för den sanne konnässören

Beskrivning

Tekniska data

Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 316 x 470
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 510 x 357 x 428
Pallmått i cm (H x B xD) : 220 x 80 x 120
Antal per pall : 24
Nettovikt (kg) : 12,7
Bruttovikt (kg) : 14,3
EAN kod : 4242003780794
Anslutningseffekt (W) : 1500
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50/60
Anslutningskabelns längd (cm) : 100,0
Elkontakt : jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning : CE, VDE

Medföljande tillbehör
1 x Måttsked
1 x Vattenfilterpatron
1 x Testremsa vattenhårdhet

'!2E20AD-hiahje!

Extra tillbehör

TZ90008 Mjölktetra-adapter
TZ80004 Rengörings kit för espresso
TZ80002 Avkalkningstabletter
TZ80001 Rengörningstabletter
TZ70003 Vattenfilter t EQ-serie & inbygg espress
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Beskrivning

Smaker

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

# Med ett enkelt knapptryck - oneTouch funktion för: Ristretto,
espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, cappuccino, Latte
Macchiato, kaffe med mjölk, varm mjölk, mjölkskum, hett vatten

# barsitaMode: Fler arominställningar för den sanne konnässören

# aromaIntense: Bättre aromutvinning genom anpassningsbar
brygghastighet

# aromaDouble Shot, mal kaffet i två omgångar och ger dig extra
starkt kaffe utan att kompromissa med den fylliga aromen.

# Individuellt anpassningsbar dryckestemperatur:
,

Home Connect

# coffeWorld: I appen finns det ytterligare 18 recept från hela världen
- allt från Australian White till Vienna Melange, Columbian Cortado
eller en Americano.

# coffeePlaylist: Skapa en playlist för olika kaffedrycker. Låt tex
middagsgästerna lägga in sitt önskekaffe på surfplattan och
espressomaskinen brygger dem alla en efter en.

# Kafferecept: Appen har en stor variation av recept med kaffe som
ingridiens. Det kan länkas bla till en ugn med Home Connect. Allt
från Crème Brûlee till en kavlsadel med kaffekrisp.

# Kaffe know how: i appen finns det intressant information om kaffe,
t.ex. bönsorter, skördemetoder eller olika rostningstekniker.

# En digital bruksanvisning finns alltid tillgänlig i appen.

# Kundservice via fjärrstyrning, om du önskar. Siemens kundservice
kan virtuellt få access till din espressomaskin om du tillåter det.

# Säkerhet har högsta prioritet hos HomeConnect. Appen har testats
och certifierats av TÜV IT. För att skydda mot oönskad access
används krypterad datatransfer via HomeConnect-protokollet.

Komfort

# dualBean System: Två bönbehållare och två kvarnar för att välja
mellan och njuta av två olika slags bönor. Med separata kvarnar
säkerställs att smakerna ej blandas.

# Användarvänlig högupplöst färg TFT-display med interaktiv,
guidande meny

# superSilent: Siemens tystaste helautomatiska espressomaskin

# 10 profiler spara favoritinställningar för upp till 11 drycker för 10
profiler

# individualCup: koppmängden kan anpassas individuellt efter eget
önskemål

# Höjdjusterbart kaffeutlopp ja: Även höga Latte Macchiato-glas kan
användas

# oneTouch DoubleCup: Brygg och servera två koppar i ett enda
moment - kaffe och även Cappuccino eller Latte Macchiato

# Coffee pot function: Brygger upp till 6 koppar kaffe med en
knapptryckning

# Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (2.3 l),

# Förvarning när bönbehållaren eller vattentanken snart är tom,
samt för byte av vattenfilter

Prestanda

# Exklusiv keramisk kaffekvarn – silentCeram Drive - med isolering
för låg ljudnivå

# coffeeSensor System: Malningen justeras automatiskt beroende på
bladningen av bönor

# One-Touch mjölkkaffedrycker med extra fint mjölkskum tack vare
en innovativ mjölkskummare

# Förutom kaffedrycker kan mjölkskum, varm mjölk väljas separat

# Snabb första kopp, kort uppvärmningstid

# 19 bars tryck

# Aktiv koppvärmare, egen på/av knapp

# Separat fack för malet kaffe

# 15.000 koppgaranti: Garanterat oförändrat dryckesresultat upp till
15.000 bryggningar (Gäller vid icke kommersiell användning och i
max 24 månader)

Hygien

# Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.

# autoMilkClean: helt automatisk rengöring av mjölksystemet med
ånga efter varje använding.

# Automatiskt avspolningsprogram när maskinen stängs av eller
startas

# Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram

# Maskinen ger information om hur många koppar som kan
förberedas innan rengöring och/eller avkalkning skall göras
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Beskrivning

Övrigt

# Integrerad mjölkbehållare, enkel att ta bort, passar i kylskåpsdörren
& tål maskindisk

# Två bönbehållare med tätslutand lock för att behålla aromen (235
g/200 g)

# Justerbar malningsgrad i flera steg

# Barnsäkring: hindrar oavsiktlig användning av produkten


