
Automatyczny ekspres do kawy, VeroCup
300
TIS30321RW

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x paski testowe do bad.tward.wody

Po prostu perfekcyjna kawa oraz
maksymalna wygoda
● Intelligent Heater inside: perfekcyjna temperatura zaparzania i

pełen aromat parzonej kawy dzięki SensoFlow System
● OneTouch Function: Wszystkie napoje kawowe za

przyciśnięciem jednego przycisku - zarówno kawy czarne jak i
mleczne

● MilkMagic Pro: cappuccino i late macchiato przygotowane
w prosty sposób. Wlej mleko do szklanki: reszta zostanie
wykonana przez ekspres

● Ceramiczny młynek gwarantuje długą trwałość oraz
maksymalny aromat z każdego zmielonego ziarenka kawy

● Innowacyjne dodatkowe funkcje takie jak intuicyjny
wyświetlacz zaspokoi największe oczekiwania

Dane techniczne
Wymiary urządzenia (mm) :  378 x 247 x 420
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) :

 475 x 305 x 410
Wymiary palety :  205 x 81 x 122
Standardowa ilość jednostek na palecie :  32
Masa netto (kg) :  7,230
Masa brutto (kg) :  8,4
Kod EAN :  4242002901350
Moc przyłączeniowa (W) :  1300
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, Morocco, Ukraine, VDE
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Automatyczny ekspres do kawy, VeroCup
300
TIS30321RW

Po prostu perfekcyjna kawa oraz
maksymalna wygoda

Smak

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

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

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

Komfort użytkowania

-
- Dystrybutor kawy i dysza spieniająca mleko z regulacją

wysokości: odpowiednie nawet do szklanek o wys.15cm do
latte macchiatto

- Prosta obsługa urządzenia oraz proste i szybkie czyszczenie
dzięki drzwiom otwieranym od frontu

- Wyjmowany pojemnik na wodę 1.4 l

Parametry

- Ceramiczny młynek gwarantuje długą żywnotność, pozwala
wydobyć pełnie aromatu mielonej kawy z każdego ziarenka

- Funkcja spieniania mleka,

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

- Ciśnienie 15 bar

- 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

- Automatyczne szybkie czyszczenie przy włączeniu, wyłączeniu

- 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

Dodatkowe informacje

- Pojemnik na kawę ziarnistą (max. 250g)

- Wielostopniowa regulacja zmielenia kawy

- Wyświetlacz w różnych językach

- Długośc kabla zasilającego: 1 m

- Moc: 1300 W

Wyposażenie podstawowe

- Wyposażenie w zestawie: 1 x paski testowe do
bad.tward.wody

- Dostępne wyposażenie dodatkowe: tabletki do czyszczenia
(TZ60001), tabletki do odkamieniania (TZ60002), filtr BRITA
Intenza (TZ70003), zestaw pielęgnacyjny do ekspresów
(TZ80004), izolowany pojemnik na mleko (TZ80009N)
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