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Helautomatisk kaffemaskin, EQ.500
classic, Inox silver metallic
TP505R01

Extra tillbehör

TZ80004B Rengörings kit för espresso
TZ80002B Avkalkningstabletter
TZ80001B Rengörningstabletter
TZ70003 Vattenfilter t EQ-serie & inbygg espress

✓ coffeeSelect Display: Enkel och självförklarande touch display. Alla
val tillgängliga i en vy.

✓ Flexibel cappucinatore-mjölksystem för den som vill variera mellan
espresso och kaffedrycker med mjölk.

✓ Tillred kaffe med en enkel knapptryckning. Med OneTouch
DoubleCup kan du även tillreda två mjölkdrycker på samma gång.

✓ 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 (H x B x D) : 373 x 276 x 452
Emballagemått (H x B x D) : 510 x 345 x 428
Pallmått i cm (H x B xD) : 220.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall : 24
Nettovikt : 8,4
Bruttovikt : 9,5
EAN kod : 4242003911754
Anslutningseffekt : 1500
Spänning : 220-240
Frekvens : 50
Anslutningskabelns längd : 100,0
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Helautomatisk kaffemaskin, EQ.500
classic, Inox silver metallic
TP505R01

Beskrivning

# TP505R01

# EQ.500 classic

# Helautomatisk espresso/kaffemaskin

# Inox silver metallic

Smaker

# Välj kaffevariant med en enkel knapptryckning espresso, Espresso
Macchiato, Café Crème, cappuccino, Latte Macchiato

# Ytterligare kaffevarianter: Americano, Flat White

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

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

Komfort

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

# oneTouch DoubleCup: tillred två kaffe med en knapptryckning.
Fungerar på alla drycker, inklusive mjölkdrycker exempelvis
cappuccino.

# Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (1.7 l),

# Flexibel mjölkskummning: Välj mellan att använda en
mjölkbehållare eller att ta mjölk direkt från mjölkkartongen.

Prestanda

# ceramDrive: högkvalitativt keramisk malningsverk, i extra hållbar
kvalitet

# Med endast en knapptryckning tillreds alla mjölkdrycker med med
extra fint mjölkskum tack vare innovativ mjölkskummningsteknik.

# Förutom kaffedrycker kan mjölkskum väljas separat

# Snabb första kopp, kort uppvärmningstid

# 15 bars tryck

# Separat fack för malet kaffe

Hygien

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

# Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.

# Automatiskt spolning när maskinen stängs av och startas.

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

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

# Avtagbar droppskål med behållare för kaffesump

# Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram calc'nClean

Övrigt

# Bönbehållare, med aromabevarande lock, kapacitet 270 g

# Justerbar malningsgrad i flera steg

# Flera val för displayspråk: bland annat svenska, norska, danska,
engelska, finska

# Barnsäkring: hindrar oavsiktlig användning av produkten

# Effekt: 1500 watt max

Tillbehör

# Medföljande: 8120004, 8120005, 8120006, 8120010, 8120015

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


