
DE’LONGHI ESPRESSO
BEAN TO CUP COFFEE MAKERS

◼ Intuitivní celodotykový 3,5” TFT barevný displej pro maximální 
pohodlí z užívání

◼ Technologie “Smart One Touch” – nejvíce používané nápoje 
jsou k dispozici na hlavní stránce jako první

◼ 3 uuživatelské profily, možnost personalizovat a uložit nápoj pro 
každého člena domácnosti

◼ De´Longhi patentovaný “LatteCrema systém“: krémové 
cappuccino s hustou mléčnou pěnou a vždy dokonalou teplotou, 
pěna, která vydrží až do poslední kapky!

◼ Automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na regulaci 
pěny - jednoduše tak může být po použití opět uložena do 
lednice

◼ Díky novému receptu „Karafa kávy„ si můžete své kávové chvíle 
vychutnat se svými blízkými, dedikovanou karafu na kávu je 
možné zakoupit samostatně

◼ “MY” funkce: nastavte si každý nápoj dle své chuti, vyzkoušejte 
silné, střední nebo jemné aroma, nastavte si i teplotu kávy (horká, 
střední nebo nižší teplota)

◼ Vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění a obsluhu
◼ Odkapávací tácek, s vyjímatelnou mřížkou, díky které se tácek 

nepoškrábe. 
◼ Kapacita zásobníku na kávová zrna: 250g

ESAM 460.75.MB

LATTECREMA SYSTEM

Mléčná pěna s dokonalou 

strukturou: krémové cappuccino, 

s hustou mléčnou pěnou a vždy 

dokonalou teplotou… až do 

poslední kapky!

ŠIROKÁ NABÍDKA KÁVOVÝCH 

RECEPTŮ

Espresso, Káva, Long, Cappuccino, 

Latte Macchiato a další.

Personalizace nápojů díky 3 

uživatelským profilům. Káva, která

odpovídá vašim preferencím!

Objevujte a experimentujte! 

TECHNICKÁ DATA

Rozměry (šxhxv) mm 281x425x400

Váha Kg 11,9

Příkon W 1450

Napětí / Frekvence V~Hz 220/240~50/60

Kapacita nádržky na vodu l 1,4

Kapacita zásobníku na kávová zrna gr 250

Kapacita nádobky na mléko l 0,6

Nastavitelná výška dávkovače kávy mm 84 až 135 mm

CELODOTYKOVÝ 3,5” TFT BAREVNÝ 

DISPLEJ

Prozkoumejte celodotykový 3,5” 

TFT barevný displej s technologií

“Smart One Touch”

SNADNÁ ÚDRŽBA

o Automatické čištění mléčné karafy

pro snadné odstranění zbytků mléka

o Odkapávací tácek se nepoškrábe 

díky speciální mřížce

o Čelní přístup pro snadnou údržbu
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