
Ekspresy do kawy, ciśnieniowe

TES60321RW
VeroAroma 300
Automatyczny ekspres ciśnieniowy
Kolor: srebrny
TES60321RW

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x Łyżeczka do odmierzania
1 x paski testowe do bad.tward.wody
1 x wężyk łączący
1 x rurka do mleka

Wyposażenie dodatkowe
TCZ8001 : Tabletki czyszczące
TCZ8002 : Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka

● Intelligent Heater inside: perfekcyjna temperatura zaparzania i
pełen aromat parzonej kawy dzięki SensoFlow System

● Różne rodzaje kaw za przyciśnięciem jednego przycisku:
Espresso, caffe crema, capuccino, caffe latte oraz latte
macchiato. Szybko i niezawodnie

● MilkClean: System mleczny czyści się za jednym
przyciśnięciem przycisku. Szybko, niezawodnie i higienicznie

● CeramDrive: wysokiej jakości młynek z wytrzymałej ceramiki
● SinglePortion Cleaning: całkowite opróżnienie przewodów po

każdym zaparzaniu

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (mm) :  385 x 280 x 479
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 508 x 343 x 428
Wymiary palety :  221 x 80 x 120
Standardowa ilość jednostek na palecie :  24
Waga netto (kg) :  9,5
Waga brutto (kg) :  10,7
Kod EAN :  4242002803265
Moc przyłączeniowa (W) :  1500
Napięcie (V) :  220-240
Częstotliwość (Hz) :  50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :  100,0
Rodzaj wtyczki :  Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Świadectwa homologacji :  CE, VDE
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Smak

- Przełomowa technologia SensoFlow System, która dba o
odpowiednią temperaturę parzonej kawy

- Funkcja OneTouch dla espresso, kawy, cappuccino, latte
macchiato, biała kawa

- Funkcja AromaDoubleShot dla wydobycia bardziej
intensywnego aromatu kawy

- Regulacja temperatury
- kawy: 3-stopniowa
-

- Opcjonalnie filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i wydłuża
żywotność urządzenia

Komfort użytkowania

- 5 poziomów/ napój, regulowane

- Dystrybutor kawy i z regulacją wysokości: odpowiednie nawet
do szklanek o wys.15cm do latte macchiatto

- Możliwość przygotowania równocześnie 2 filiżanek espresso,
kawy

- Wyjmowany pojemnik na wodę 1.7 l

- Możliwość pobierania mleka z pojemnikanie lub pobieranie
bezpośrednio np.: z kartonu mleka

- Skrócona instrukcja obsługi łatwo dostępna w schowku

Parametry

- Młynek ceramiczny ceramDrive

- Innowacyjny system mleka pozwala Ci cieszyć się napojami
na bazie kawy i mleka dzięki jednemu dotknięciu panela
sterującego

- Funkcja spieniania mleka, funkcja gorąca woda

- Zredukowany do min. czas oczekiwania: najszybsza pierwsza
filiżanka!

- Ciśnienie 15 bar

- Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej

- Zero energy- Auto-off- automatyczne wyłączanie po
określonym czasie z całkowitym odcięciem poboru energii (0
W)

- 15.000 filiżanek kawy: gwarancja niezmiennie doskonałego
smaku- od pierwszej do ostatniej filiżanki (obowiązuje dla
użytku niekomercyjnego, maksymalnie 24 miesiące)

Higiena i czyszczenie

- Wyjmowana jednostka zaparzania: łatwe i higieniczne
czyszczenie pod bieżącą wodą

- Single Portion Cleaning - czyszczenie przewodów po każdym
parzeniu

- Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu, wyłączeniu

- milkClean: do czyszczenia systemu spieniania mleka.
Funkcję uruchamia się jednym przyciskiem, para gwarantuje
utrzymanie higieny

- Wyjmowana końcówka do spieniania mleka nadaje sie do
mycia w zmywarce

- Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy nadaje się do
mycia w zmywarce

- W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia
Calc'nClean

- Informacja o liczbie filiżanek pozostałych do momentu:
wymiany filtra, odkamieniania, czyszczenia

Dodatkowe informacje

- Podświetlane przyciski,

- Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 300g)

- Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy

- Wyświetlacz w różnych językach

- Blokada przed dziećmi

- Schowek na kabel (długość kabla: 1 m)

- Moc: 1500 W

Wyposażenie podstawowe

- Wyposażenie w zestawie: 1 x łyżeczka do odmierzania, 1 x
wężyk łączący, 1 x paski testowe do bad.tward.wody, 1 x rurka
do mleka

- Dostępne wyposażenie dodatkowe: tabletki do czyszczenia
(TZ6001), tabletki do odkamieniania (TZ8002), filtr BRITA
Intenza (TZ7003), zestaw pielęgnacyjny do ekspresów
(TZ8004), izolowany pojemnik na mleko (TZ8009N)
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