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Fully automatic coffee machine,
EQ.300
TI351209RW

Medföljande tillbehör

1 x Testremsa vattenhårdhet

Extra tillbehör

TZ80004 Rengörings kit för espresso
TZ80002N Avkalkningstabletter
TZ80001N Rengörningstabletter
TZ70033 Vattenfilterpatron
TZ70003 Vattenfilter t EQ-serie & inbygg espress

Den enkla vägen till en perfekt espresso.

✓ coffeeDirect: Alla funktioner syns på panelen och du navigerar
enkelt med sensorknapparna.

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

✓ ceramDrive: Slitstark keramisk kvarn gjord av bästa kvalitet.

✓ Enkelt underhåll och rengöring via serviceluckan i fronten av
maskinen.

✓ iAroma System - Unik teknologi där alla delar fungerar i perfekt
synergi för att skapa den perfekta espresson.

Beskrivning

Tekniska data

Produktmått i mm (H x B x D) : 383 x 251 x 433
Emballagemått (H x B x D) (mm) : 475 x 305 x 405
Pallmått i cm (H x B xD) : 205 x 81 x 122
Antal per pall : 32
Nettovikt (kg) : 7,021
Bruttovikt (kg) : 8,1
Anslutningseffekt (W) : 1300
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50/60
Anslutningskabelns längd (cm) : 100,0
Elkontakt : jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Fully automatic coffee machine,
EQ.300
TI351209RW

Beskrivning

Smaker

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

# Brita vattenfilter: Tar bort bismaker från kalkrikt vatten och
förlänger maskinens livsläng

Komfort

# coffeeDirect: Alla funktioner syns på panelen och du navigerar
enkelt med sensorknapparna.

# Bönbehållare, med aromabevarande lock, kapacitet 250 g

# Enkelt underhåll och snabb rengöring via serviceluckan i fronten av
maskinen.

# Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (1.4 l),

Prestanda

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

# Justerbar malningsgrad i flera steg

# Förutom kaffedrycker kan mjölkskum väljas separat

# Snabb första kopp, kort uppvärmningstid

# 15 bars tryck

Hygien

# Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.

# Automatiskt spolning när maskinen stängs av och startas.

# Mjölkskummaren tas enkelt av och kan maskindiskas eller diskas
under rinnande vatten.

# Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram calc'nClean

Tillbehör

# Medföljande: 1 x testremsa vattenhårdhet

# Tillbehör: Rengöringstablett (TZ80001N), avkalkningstabletter
(TZ80002N), BRITA Intenza vattenfilter (TZ70003), rengöringsset
för kaffemskiner (TZ80004), isolerad mjölkbehållare (TZ80009N)


