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EQ.6 series 300
safirsvart metallic
TE613209RW

TE613209RW

Extra tillbehör

TZ80009N Isolerat mjölkbehållare
TZ80004 Rengörings kit för espresso
TZ80002 Avkalkningstabletter
TZ70003 Vattenfilter t EQ-serie & inbygg espress

Upplev njutningen. Njut av upplevesen.

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

✓ coffeeSelect Display: Smakrikt kaffe och kaffedrycker med mjölk
väljs enkelt genom att använda touch displayen.

✓ aromaDouble shot: Extra starkt kaffe med full arom men mindre
bitterhet tack vare att maskinen maler och brygger två gånger med
15 bar

✓ oneTouch Funktion: Alla kaffedrycker bryggs med en touch - vare
sig det är espresso, cappuccino eller latte macchiato

✓ ceramDrive: Högkvalitativ kvarn gjord av slitstark keramik

Beskrivning

Tekniska data

Produktmått i mm (H x B x D) : 385 x 280 x 479
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 508 x 343 x 428
Pallmått i cm (H x B xD) : 221 x 80 x 120
Antal per pall : 24
Nettovikt (kg) : 10,0
Bruttovikt (kg) : 11,2
EAN kod : 4242003784945
Anslutningseffekt (W) : 1500
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50/60
Anslutningskabelns längd (cm) : 100,0
Elkontakt : jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
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Helautomatisk espresso/kaffemaskin
EQ.6 series 300
safirsvart metallic
TE613209RW

Beskrivning

# coffeeSelect Display: All drycker kan enkelt väljas med den
moderna touch-displayen i färg

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

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

# 15 bars tryck
# ceramDrive: högkvalitativt keramisk malningsverk, i extra hållbar

kvalitet
Dryck/smak

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

# individualCup: koppmängden kan anpassas individuellt efter eget
önskemål

# Individuellt anpassningsbar dryckestemperatur:
Kaffe: 3 lägen,

Komfort

# Två-kopps-val för Espresso, Kaffe: brygg två koppar samtidigt

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

# Mjölken tas antingen från den bifogade mjölkbehållaren eller ur ett
vanligt mjölkpaket.

Hygien

# MilkClean: snabbt och bekväm rengöring av mjölksystemet - med
en enkel touch och ånga används för högsta hygien

# Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram

# singlePortion Cleaning-funktion. Maskinen sköljer genom
bryggenheten efter varje kopp. Hygieniskt och alltid fräscht kaffe.

# Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.


