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Fuldautomatisk kaffemaskine, EQ.300,
Sort
TI351209RW

Medfølgende tilbehør

1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad

Tilbehør

TZ80004B Rengøringskit t/ espressomaskiner
TZ80002B Afkalkningstabletter t/ espressomaskiner
TZ80001B Rengøringstabs/espresso
TZ70003 Vandfilterpatron t/ espressomaskiner

Den enkle vej til en perfekt espresso

✓ coffeeDirect: Den enkle vej til perfekt kaffenydelse

✓ oneTouch: Espresso, kaffe, cappuccino eller latte macchiato ved ét
tryk på en knap.

✓ milkPerfect: Mælkedysse med garanteret godt resultat takket være
skumning direkte i koppen

✓ iAroma System - unik teknologi giver perfekt smag

✓ Førsteklasses keramisk kværn - ceramDrive.

Udstyr

Teknisk data

Produktmål (HxBxD) : 383 x 251 x 433
Dimension af pakket produkt : 475 x 305 x 405
Palledimensioner : 205.0 x 81.0 x 122.0
Standardantal enheder pr. palle : 32
Nettovægt : 6,9
Bruttovægt : 8,1
EAN-kode : 4242003848852
Tilslutningseffekt : 1300
Elementspænding : 220-240
Frekvens : 50/60
Længde på elledning : 100,0
Stiktype : Schukostik med jord
Godkendelse af certifikater : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Fuldautomatisk kaffemaskine, EQ.300,
Sort
TI351209RW

Udstyr

Smagsvarianter

# Espresso, sort kaffe, Cappuccino, Latte Macchiato, mælkeskum -
med et enkelt tryk

# BRITA vandfilter: Forbedrer kaffesmagen og forlænger maskinens
levetid

Komfort

# coffeeDirect: Den enkle vej til perfekt kaffenydelse

# Bønnebeholder med aromabevarende låg. Beholderen rummer 250
g

# Enkel vedligeholdelse og hurtig rengøring er let gjort med den
lettilgængelige servicedør i fronten af maskinen

# Aftagelig vandtank (1.4 l), bønnebeholder med aromabevarende
låg (250 g)

Ydeevne

# Den keramiske kværn imponerer med sin lange holdbarhed og den
trækker maksimal aroma ud af hver kaffebønne

# Mulighed for at justere malingsgraden

# Foruden kaffedrikke kan mælkeskum vælges seperat

# Minimering af opvarmningstid: Hurtig første kop!

# Vandpumpe med 15 bar tryk

Hygiejne

# Aftagelig bryggeenhed

# Automatisk rensning når maskinen tændes og slukkes

# Mælkedysen er udtagelig, hvilket gør den lettere at rengøre under
rindende vand eller i opvaskemaskinen

# calc'nClean: fuldautomatisk rengørings- og afkalkningsprogram

Tilbehør

# Tilbehør: 1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad

# Tilbehør: Rengøringstabletter (TZ80001N), afkalkningstabletter
(TZ80002N), BRITA Intenza vandfilter (TZ70003), rengøringssæt til
kaffemaskiner (TZ80004), isoleret mælkebeholder (TZ80009N)


