
 

 
 

 מפרט טכני

 תואם את המכונה שברשותך.  אלהמידע הטכני שלעיל יתכן שחלק מ באופן קבוע;ת מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר א ניםעדכמאנו 

A 7  
 

 גרם 6-10  יחידת חליטה משתנה

   קפה טחון אופציה לשימוש ב

  טכנולוגיית קצף מעודן

  יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה

 G3Aroma  מטחנה

 1 מספר מטחנות

  מראש חכם םחימו

 Claris Blue  מסנן

 בר 15 בהספק גבוה משאבה

   בלוק-חימום תרמו תמערכ

  מכסה לשמירה על הארומהבקרה על ה

  על מגשית הטיפטוף בקרה

  ייחודיים  יתרונות

  זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש

 Pulse Extraction Process (®P.E.P) בפעימה  מיצויתהליך 

 I.P.B.A.S. ©)) מערכת ארומה קדם חליטה חכמה 

 

  צריכת אנרגיה 

  (©.E.S.Mאפס אנרגיה ) מצב

  זמן הכיבוי תכנות

 

 עיצוב 

  "ממ 3, פאנל צידי מאלומיניום בעובי ©Alu Frame Design –חומר ייחודי 

  תחזוקה 

   ת לשטיפה/לניקוי/להסרת אבניתואינטגרלי תכניות

  כת החלב מער אינטגרלית לניקוי תכנית

  שטיפה אוטומטית של מערכת החלב

   לדרגת הקושי של המים התאמה

  מצב התחזוקהתצוגת 

 TÜV תקן 

 

 

 



 

 
 

 מפרט טכני

 תואם את המכונה שברשותך.  אלהמידע הטכני שלעיל יתכן שחלק מ באופן קבוע;ת מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר א ניםעדכמאנו 

 

 

  תכנותהגדרות ואפשרויות 

   כמות המים תכנות

  כמות המים ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד

 דרגות 10   דרגת החוזק של הקפה תכנות

  ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד קפהכמות ה

 דרגות  2 טמפרטורת החליטה תכנות

 8 מספר משקאות קפה שניתן לתכנת

 תצוגת טקסט פשוטה  ה תצוג

   הפעלה מסתובב כפתור

 מזיגה 

 מ"מ 55-138 גובה מתכווננת לכפולה קפה  מזיגתיחידת 

 מ"מ 55-138 לגובהן מתכוונצינור מים חמים 

 מפרט

 ליטר 1.1          קיבולת מיכל המים

 1 מספר מיכלי פולים

 גרם 125 קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה

 9 מס. מנות(קיבולת מגש עוגיות הקפה המשומשות )

 מטר 1.1 אורך הכבל החשמלי

 V AC 230  מתח

 W 1450 הספק

 Hz 50 תדירות

 E.S.M.© 4.7 Whצריכת אנרגיה עם 

 W 0 בהמתנה הספק

 ק"ג 9.9 משקל 

 ס"מ x 32.3 x 44.5 23.9 עומק( xגובה  xמימדים )רוחב 

 


