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Кавомашина серії EQ.6 series 500
Повністю автоматична кавомашина
Колір: Чорний piano black

TE605209RW

Насолода капучино з повітряно легкою пінкою - щодня.

✓ Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow
System гарантує розкриття усього аромату напоїв завдяки
постійному підтриманню оптимального рівня температури

✓ Сенсорні кнопки вибору напою coffeeSelect Display

✓ Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot
з двома окремими циклами помелу та заварювання для
приготування міцної кави без гіркого присмаку

✓ Система oneTouch DoubleCup: приготування двох чашок
будь-якого молочного кавового напою одним настисненням
кнопки

✓ Високоякісний керамічний млинок ceramDrive

Обладнання

Технічні дані

Розміри продукту (мм) : 385 x 280 x 479
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) : 220 x 80 x 120
Стандарнтна кількість одиниць у палеті : 24
Вага Нетто (кг) : 9,6
Загальна вага (кг) : 10,9
EAN код : 4242003657058
Потужність підключення (В) : 1500
Напруга (В) : 220-240
Частота (Гц) : 50/60
Довжина електричного кабеля (см) : 100,0
Тип штекера/електричної вилки : Gardy plug w/ earthing
Сертифікати відповідності : CE, VDE

Аксесуари в комплекті
1 x мірна ложка
1 x тест. смужки для визн. рів. жорстк. води

'!2E20AD-gfhafi!

Додаткові аксесуари

TZ80001 Таблетки для чищення
TZ70003 Аксесуар для кава-машин
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Кавомашина серії EQ.6 series 500
Повністю автоматична
кавомашина
Колір: Чорний piano black

TE605209RW

Обладнання

Приготування напоїв

● Інноваційна система проточного підігрівання sensoFlow
System гарантує повне розкриття аромату напоїв завдяки
постійному підтриманню оптимального рівня температури

● Функція oneTouch для приготування молочних кавових напоїв
одним натисканням кнопки

● Система заварювання подвійної кави aromaDouble Shot для
приготування міцної кави без гіркого присмаку

● Можливість індивідуального налаштування температури
напою (кава: 3 температурні режими, )

● Для досягнення ідеального смаку та збільшення строку
служби приладу: фільтр для води Brita

Зручність та комфорт

● Сенсорні кнопки вибору напою coffeeSelect Display

● Можливість індивідуального налаштування кількості напою

● Можливість регулювання сопла подачі кави та капучинатора
за висотою (до 15 см)

● Система oneTouch DoubleCup: можливість приготування двох
кавових напоїв одночасно

● Знімний резервуар для води місткістю 1.7 л

● Зручна система забору молока: можливість використання
як окремої ємності для молока, що входить до комплекту
поставки, так і, наприклад, картонної упаковки

● Відділення для короткої інструкції з експлуатації всередині
приладу - уся необхідна інформація на відстані витягнутої
руки

Оснащення

● Високоякісний керамічний млинок ceramDrive

● Швидке приготування молочних кавових напоїв з особливо
повітряною пінкою завдяки інноваційному капучинатору

● Можливість окремого приготування молочної піни, теплого
молока та гарячої води

● Водяний насос з тиском 19 бар

● Окремий контейнер для меленої кави

● Автоматичне відключення приладу через проміжок часу, що
визначається користувачем

Чищення та догляд

● Знімний заварювальний блок

● Система singlePortion Cleaning: автоматичне очищення систем
приладу після кожного циклу заварювання

● Автоматична програма промивання приладу одразу після
увімкнення

● Очищення системи подачі молока простим натисканням
кнопки

● Знімний капучинатор, придатний для миття у посудомийній
машині

● Знімні піддон для крапель та контейнер для кавової гущі,
придатні для миття у посудомийній машині

● Система calc'nClean: автоматичні програми очищення та
видалення накипу

● Індикація необхідності заміни фільтра для води, очищення
приладу, проведення декальцинації

Інші характеристики

● Кнопки з підсвічуванням

● Контейнер для кавових зерен із кришкою, що зберігає аромат
кави (об'єм - 300 г)

● Можливість регулювання ступеня помелу

● Можливість вибору мови дисплея

● Функція "Блокування від дітей" для запобігання випадковому
заварюванню кави

● Кабель завдовжки 1 метр з відділенням для зберігання

● Потужність: 1500 Вт

Аксесуари

● Аксесуари у комплекті: 1 x мірна ложка для розчинної кави, 1
x тестова смужка для визначення рівня жорсткості води

● Додаткові аксесуари (не входять до комплекту поставки):
таблетки для чищення приладу (TZ80001), таблетки для
декальцинації (TZ80002), фільтр для води BRITA Intenza
(TZ70003), набір для догляду за кавомашиною (TZ80004),
окрема ємність для молока (TZ80009N)


