
KKE884500B Kávovar

Káva jako od baristy

Vychutnejte si jakýkoli horký nápoj z široké nabídky,
od silného espressa až po cappucino s bohatou
pěnou. Každý nápoj bude chutnat jako od baristy.
Všechny požadavky nastavíte pomocí citlivého
ovládání s barevným displejem.

Opravdové cappuccino s perfektním poměrem mléka a pěny

Pro přípravu šálku oblíbeného mléčného nápoje využijte funkci na přípravu
cappuccina, která spaří a zpění mléko přesně podle vaší chuti.

Expresní espresso!

Funkce předehřívání, kterou disponuje tento kávovar, vám umožní obzvláště
rychlou přípravu vašeho espressa.

Další benefity
Kompaktní vestavný kávovar na espresso dokonale splyne s vaší kuchyní•

Specifikace

Kávovar pro vestavnou instalaci•
Plně automatický kávovar•
Kapacita mlýnku na kávu: 200 g•
Elektronické dotykové ovládání•
Kapacita nádrže na vodu: 1.8 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 361

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technické specifikace

Nádržka na vodu (l) : 1.8•
Zásobník na kávová zrna (g) : 200•
Barva : Černá•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 450x560x550•
Ovládání : Elektronický TOUCH CONTROL - dotykem senzoru•
Rozměry (mm) : 455x595x361•
Čistá hmotnost (kg) : 23•
Nádržka na vodu (l) : Výjimatelná•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Frekvence (Hz) : 50/60•
EAN kód produktu : 7332543502042•
Produktové číslo pro partnery : E - Generic Partner All•

Popis výrobku

Plně automatický
vestavný kávovar;
design Special Black;
ovládání: elektronické
dotykové; funkce:
podsvícení kávovaru,
automatické na přípravu
espressa, automatická
na přípravu cappucina,
příprava 2 stejných
šálků, předehřívání pro
rychlejší přípravu kávy,
automatický start, volba
množství kávy, volba
množství vody, volba
teploty vody, vhodné pro
předemletou kávu,
kapacita mlýnku na kávu
200 g, kapacita nádrže
na vodu: 1,8 l; vybavení:
termokonvice až na 6
šálků kávy, nádobka na
mléko; barva: černá;
rozměry V x Š x H (mm):
450 x 560 x 550
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