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5 jooki

LatteGo

Silver Pantera

Puuteekraan

 
EP3249/70

5 maitsvat kohvijooki värsketest ubadest, lihtsalt

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine*

Aromaatsete kohvijookide nagu espresso, kohvi, cappuccino ja latte macchiato

valmistamine vaid ühe nupuvajutusega. LatteGo lisab piimaga kohvijookidele

siidiselt pehme piimavahu, seda on lihtne seadistada ja selle puhastamiseks kulub

ainult 15 sekundit*.

Valik kohvijooke teie maitse järgi

Valmistage hõlpsasti 5 kohvijooki, sh cappuccino’t

Siidine kreemjas piimavaht tänu kiirele LatteGo süsteemile

Intuitiivne puuteekraan võimaldab teil oma kohvi lihtsasti valida

My Coffee Choice võimaldab teil reguleerida kohvi kangust ja kogust

Kohandage vastavalt oma maitsele, valides ühe 12-st jahvatamise seadistusest

Kvaliteetne kohv värsketest ubadest

Täiuslik temperatuur, aroom ja kreem iga kohvijoogi jaoks*

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele kohviveskitele

Aroomitihend tagab ubade värskuse kauemaks

Lihtne kasutamine ja puhastamine tagab igapäevase naudingu

LatteGo puhastamine on eriti lihtne: 2 osa, voolikuteta

Kuni 5000 tassi* ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Täielikult eemaldatava kohvivalmistusliidese tõttu on puhastamine lihtne

Lihtsasti puhastatavad masinpestavad osad



Täisautomaatsed espressomasinad EP3249/70

Esiletõstetud tooted

5 aromaatset kohvijooki

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi.

Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või

piimapõhine jook, täisautomaatse

espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti

suurepärase tulemuse!

LatteGo piimasüsteem

Kohvile lisatakse siidine ja kreemjas

piimavahu kiht. LatteGo vahustaja segab

ümaras vahustamiskambris suurel kiirusel

piima ja õhu, seejärel valab teie tassile peale

just pisut kreemjat piimavahtu, mis on täpselt

õige temperatuuriga.

Intuitiivne puuteekraan

Värsketest ubadest valmistatud

vastupandamatu maitse ja lõhnaga kohv on

vaid ühe puudutuse kaugusel. Meie intuitiivne

puuteekraan võimaldab teil oma lemmikkohvi

lihtsasti valida.

My Coffee Choice

My Coffee Choice menüü võimaldab teil

reguleerida oma kohvijoogi kangust ja kogust.

Lihtne valida kolme erineva seadistuse vahel.

12-astmeline jahvatamise reguleerimine

Meie vastupidavad keraamilised kohviveskid

võimaldavad 12-astmelist jahvatamise

reguleerimist. Saate nautida nii peent kui ka

jämedateralist jahvatust.

Ideaalne temperatuur ja aroom

Aroma Extracti nutikas süsteem pakub

optimaalset tasakaalu kohvivalmistamise

temperatuuri ja aroomi vahel, hoides

veetemperatuuri vahemikus 90–98 °C ja

reguleerides vee voolukiirust – nii saate

nautida maitsvat kohvi.

100%-liselt keraamilised kohviveskid

Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast

keraamikast, mis on erakordselt tugev ja

vastupidav, et saaksite nautida värsket

aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu.

2-osaline, voolikuteta piimasüsteem

Meie kaheosalises piimasüsteemis ei ole

voolikuid ega peidetud osi ning seda saab

vähem kui 15 sekundiga kraanivee all* või

nõudepesumasinas puhastada.

AquaCleani filter

Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab,

ei pea te katlakivi eemaldama kuni 5000**

kohvitassi täitumisel ning saate nautida puhast

vett kauem.
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Spetsifikatsioon

Tarvikud

Komplektis: Mõõtelusikas, Vee kareduse

mõõtmise riba, AquaCleani filter, LatteGo

säilituskaas, Määrdetuub

Päritoluriik

Disainija:: Itaalias

Valmistatud: Rumeenia

Üldine spetsifikatsioon

Piimasegu: LatteGo

Kasutajaliides: Puuteekraani näidik

Hooldus

2-aastane garantii

Säästvus

ECO-seade

Energiamärgis: A-klass

Võimsustarve kohvivalmistamisel: 1500 W

Ringlussevõetav pakend: >95 %

Tehnilised andmed

Piimanõu mahutavus: 0,26 l

Jäätmenõu maht: 12 valmistuskorda

Sagedus: 50 Hz

Tassi maksimaalne kõrgus: 150 mm

Pinge: 230 V

Värv ja viimistlus: Valge

Juhtme pikkus: 100 cm

Filtri sobivus: AquaClean

Jäätmeanum: Juurdepääs eest

Veepaak: Juurdepääs eest

Toote kaal: 8 kg

Toote mõõtmed: 246 × 371 × 433 mm

Kohvioasalve maht: 275 g

Veenõu maht: 1,8 l

Pumba rõhk: 15 bar

Kohandamine

Aroomi kanguse seaded: 3

Kohviveski seadistused: 12

Pre Brew Aroma juhtimine

Temperatuurisätted: 3

Kohvi ja piima valmistamise pikkus:

Seadistatav

Erinevad

Joogid: Espresso, Kuum vesi, Cappuccino,

Kohv, Latte Macchiato, Caffé Americano

Kohvipulbri valik

Topelttass

Piim, topelttass: Ei

Muud omadused

Eemaldatav kohvivalmistusliides

Aroomitihend

Juhendatud katlakivi eemaldamine

AquaClean

* Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud

juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud

kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.

* Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus

võrreldi ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid

espressomasinaid (2017)

* temperatuuril 70–82 °C
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