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Plně automatický kávovar, EQ.6 plus
s100, Stříbrná
TE651209RW

včetně příslušenství

1 x odměřovací lžička

zvláštní příslušenství

TZ80009N Izolovaná nádoba na mléko
TZ70033 Patrona vodního filtru
TZ70003 Patrona vodního filtru

Vaše cesta do světa kávy začíná na displeji kávovaru řady EQ.6
plus

✓ Funkce oneTouch: Všechny kávové speciality jediným stisknutím
tlačítka - bez ohledu na to, zda je to espresso, cappuccino, nebo
latte macchiato

✓ Plně automatické čištění párou a optimální hygiena díky funkci
autoMilk Clean.

✓ Příprava kávy nebyla nikdy snazší díky plně barevnému,
intuitivnímu displeji coffeeSelect.

✓ Chytrá příprava a dokonalá chuť díky jedinečné technologii
systému iAroma.

✓ Extra silná káva s méně hořkou chutí díky aromaDouble Shot -
dvojitému procesu mletí a spařování.

✓ Perfektní aroma z každého kávového zrna a dlouhou životnost
získáte díky kvalitnímu keramickému mlýnku - ceramDrive.

✓ Perfektní hygiena je snadná díky odnímatelné spařovací jednotce.

✓ Uložte si své oblíbené nápoje podle svého vkusu a snadno je
najdete na displeji.

✓ Funkce oneTouch: Všechny kávové speciality jediným stisknutím
tlačítka - bez ohledu na to, zda je to espresso, cappuccino, nebo
latte macchiato

✓ Plně automatické čištění párou a optimální hygiena díky funkci
autoMilk Clean.

✓ Příprava kávy nebyla nikdy snazší díky plně barevnému,
intuitivnímu displeji coffeeSelect.

✓ Chytrá příprava a dokonalá chuť díky jedinečné technologii
systému iAroma.

✓ Extra silná káva s méně hořkou chutí díky aromaDouble Shot -
dvojitému procesu mletí a spařování.

Vybavení

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) : 385 x 281 x 468
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 515 x 345 x 430
Rozměry palety : 220.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě : 24
Hmotnost netto (kg) : 9,555
Hmotnost brutto (kg) : 10,7
EAN : 4242003806425
Příkon (W) : 1500
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50/60
Délka přívodního kabelu (cm) : 100,0
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Plně automatický kávovar, EQ.6 plus
s100, Stříbrná
TE651209RW

Vybavení

Chuť

# Všechny druhy kávy stiskem jednoho tlačítka: Espresso, Espresso
Macchiato, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s mlékem.
Rychle a pohodlně.

# aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného
aroma

# volitelný vodní filtr BRITA: Redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje
látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

Komfort

# coffeeSelect Display: všechny kávové i mléčné nápoje mohou být
jednoduše navoleny dotekem.

# individualCup: Individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli
šálek naplněný přesně tak, jak chcete

# Výškově nastavitelná výpusť kávy mléka: možné umístit až 15cm
vysoké sklenice pro Latte Macchiato

# Možnost přípravy dvou šálků espresso, káva: připraví dva šálky
najednou

# vyjímatelný zásobník na vodu (1.7 l objem)

# Flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se zda připojíte na
mléčný kontejner a nebo použijete jiný, např. krabici na mléko

# Krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon

# Kvalitní a odolný keramický mlýnek ceramDrive

# One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky
inovovanému napěňovači mléka

# Separátní výpusť mléčná pěna, horká voda

# významná úspora času: nejrychlejší první šálek!

# tlak čerpadla: 15 barů

# separátní zásobník na mletou kávu

# Auto-off: automatické vypnutí do režimu Standby po nastaveném
čase

Hygiena

# Vyjímatelná spařovací jednotka

# automatický čistící program při zapnutí, a vypnutí

# autoMilk Clean: Plně automatické parní čištění mléčného systému
po každé přípravě mléčného nápoje.

# tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění
pod tekoucí vodou nebo v myčce

# odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu

# Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v
programu Calc n clean

Různé

# Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (300g)

# Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)

# Jazyk displeje programovatelný

# dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není
možné

# přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu: 1m

# příkon: max. 1500 W

Příslušenství

# Příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko
z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody,
tuk k promazání spařovací jednotky, K**0030, K**0021

# Zvláštní příslušenství: čistící tablety (TZ80001N), odvápňovací
tablety (TZ80002N), vodní filtr BRITA Intenza (TZ70003), sada na
údržbu plně automatických kávovarů (TZ80004), izolovaná nádoba
na mléko (TZ80009N)


