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Automatyczny ekspres do kawy, EQ.9
s500
TI915M89RW

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Łyżeczka do odmierzania
1 x paski testowe do bad.tward.wody

Wyposażenie dodatkowe

TZ90008 adapter do mleka
TZ80004 Care set espresso
TZ80002N Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka
TZ80001N Tabletki czyszczące
TZ70033 Brita Intenza set trzech filtrów do wod
TZ70003 Wyposażenie dodatkowe do ekspresów do ka

Czysta przyjemność dzięki dbałości o higienę układu spieniania
mleka

✓ Intelligent Heater inside: system sensoFlow gwarantuje idealne
espresso dzięki stałej temperaturze parzenia

✓ autoMilk clean: System czyszczenia parą po przygotowaniu
każdego napoju mlecznego zapewnia codzienną higienę
urządzenia

✓ Cappuccino: Każda kawa lub napój na bazie kawy i mleka
przygotowywany po przyciśnięciu panela sterującego - nawet dwie
filiżanki równocześnie

✓ baristaMode: Dodatkowe ustawienia parzenia kawy dla
prawdziwych koneserów

✓ Najbardziej cichy ekspres automatyczny Siemens

Wyposażenie

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (mm) : 382 x 316 x 470
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 510 x 357 x 428
Wymiary palety : 220 x 80 x 120
Standardowa ilość jednostek na palecie : 24
Masa netto (kg) : 11,664
Masa brutto (kg) : 13,3
Kod EAN : 4242003810910
Moc przyłączeniowa (W) : 1500
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50/60
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 100,0
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, UA, VDE
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Wyposażenie

Smak

# Przełomowa technologia sensoFlow system, która dba o
odpowiednią temperaturę parzonej kawy

# Funkcja OneTouch dla Ristretto, espresso, Espresso Macchiato,
kawy, cappuccino, latte macchiato, biała kawa

#

# aromaIntense: jeszcze bardziej intensywny aromat kawy dzięki
regulacji prędkości parzenia

# Funkcja aromaDoubleShot dla wydobycia bardziej intensywnego
aromatu kawy

# Regulacja temperatury
-
-

# Wbudowany filtr wody filtr Brita Intenza: poprawia smak kawy i
wydłuża żywotność urządzenia

Komfort użytkowania

# Wyświetlacz TFT z interaktywnym menu

# superSilent: najbardziej cichy ekspres ciśnieniowy Siemens

# : możliwość ustawienia indywidualnych profili dla 6 użytkowników

#

# Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją wysokości:
odpowiednie nawet do szklanek o wys.15cm do latte macchiatto

# Cappuccino: Przygotuj dwie filiżanki równocześnie dla wszystkich
kaw oraz napojów na bazie kawy i mleka

# Wyjmowany pojemnik na wodę 2.3 l

# Ostrzeżenie przed niskim poziomem kawy lub wody w pojemniku

Parametry

# silentCeram Drive

# coffeeSensor System: młynek automatycznie dostosowuje się do
rodzaju kawy

# 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 19 bar

# Płyta do podgrzewania filiżanek

# Możliwość używania kawy mielonej, np.: bezkofeinowej

# 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

# creamCleaner: Automatyczny system czyszczenia systemu mleka
po przygotowaniu każdego napoju

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

# Automatyczne szybkie czyszczenie przy wyłączeniu, włączeniu

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

# W pełni automatyczny system odkamieniania i czyszczenia w 1
procesie calc'nClean

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

Dodatkowe informacje

# Zintegrowany pojemnik na mleko: wygodny do demontażu, pasuje
do drzwi lodówki, możliwość mycia w zmywarce

# Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 235g)

# Podświetlane przyciski, wylot kawy

# Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy

# Wyświetlacz w różnych językach

# Blokada przed dziećmi

# Długośc kabla zasilającego: 1 m

# Moc: 1500 W

Wyposażenie podstawowe

# Wyposażenie w zestawie: 1 x łyżeczka do odmierzania, 1 x paski
testowe do bad.tward.wody

# Złączka dająca możliwośc podłączenia osobnego kartonu/
pojemnika z mlekiem do urządzenia

# Oddzielnie dostępne akcesoria: tabletki czyszczące (TZ80001),
tabletki odkamieniające (TZ80002), filtr BRITA Intenza (TZ70003),
adapter do przyłączenia kartonu mleka (TZ90008)


