
Dokonale zpěněné mléko.
Parní tryska díky vysokému tlaku ohřeje a zpění mléko v ideální konzistenci. 
Navíc se jedná o okamžitý zdroj horké vody hodící se k přípravě čaje a dalších 
horkých nápojů.

Až šest šálků kávy jediným dotykem
Funkce MultiCup je ideální pro podávání kávy několika hostům najednou. 
Pomocí citlivého ovládacího kolečka můžete zvolit až šest šálků kávy, které 
budou připraveny zároveň. Vychutnáte si tak výjimečnou kávu bez čekání.

Přesné množství mléka pro každý šálek kávy
Pomocí funkce přesného dávkování  spařeného mléka zajistíte každému šálku 
kávy dokonalou chuť - ať už jde o krémové latte macchiato nebo cappuccino s 
bohatou pěnou.

Dokonale připravené mléko. Bezchybná káva
Mléko si v termokonvici vždy uchová ideální podmínky pro tvorbu dokonalé 
pěny. Její konzistenci lze upravit pro všechny typy kávy - flat white či latte 
macchiato.

Jemné kávové směsi. Intenzivní espressa. Nebo 
cokoliv mezi tím.
Najděte svou ideální kávu. Ať už silnou či jemnou. 
Přízpůsobte množství i sílu každému šálku a připravte 
si tak kávu přesně podle vaší chuti.

Káva jako od baristy
Vychutnejte si jakýkoli horký nápoj - od silného espressa až po cappucino s 
bohatou pěnou. Každý  nápoj bude chutnat jako od baristy. Všechny 
požadavky nastavíte pomocí ovládání s barevným displejem.

Specifikace a benefity

• Kávovar pro vestavnou instalaci
• Kapacita mlýnku na kávu: 350 g
• Kapacita nádrže na vodu: 2.5 l
• Dva oddělené ohřívače na kávu a horkou vodu
• Indikátor pro vysypání lógru
• Indikátor doplnění vody
• Indikátor doplnění kávy
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455 x 595 x 450
• Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x 550

Vestavný kávovar
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Nádržka na vodu (l) 2.5
Zásobník na kávová zrna (g) 350
Barva Černá
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 450x560x550

Ovládání Dotykovým senzorem TOUCH 
CONTROL

Rozměry (mm) 455x595x450
Čistá hmotnost (kg) 23
Nádržka na vodu (l) Výjimatelná
Napájecí napětí (V) 220-240
Frekvence (Hz) 50/60
EAN kód produktu 7332543818778

Technická specifikace

Vestavný kávovar
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