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D 60 
 גרם 5-16 יחידת חליטה משתנה

 ◼  אופציה לשימוש בקפה טחון 

 ◼ הכנת חלב חם או הקצפת חלב

 ◼ טכנולוגיית קצף מעודן

 ◼ יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה

 2GAroma מטחנה 

 1 מספר מטחנות

 Claris Smart מסנן 

 בר 15 משאבה בהספק גבוה

טקסט פשוט מסך תצוגה   

 1 בלוק-מערכת חימום תרמו

 ◼ הכנה לאלחוטי

 ◼ בקרה על מגשית הטיפטוף

 ◼ חימום מראש חכם 

 ◼ Connector System©ערכת חיבור 

 ◼ מתג הפעלה סיבובי

 

 ותייחודי טכנולוגיות

 ◼ זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש

 ◼ Pulse Extraction Process (®P.E.P)תהליך מיצוי בפעימה 

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

 ◼  J.O.E® תאימות לאפליקציית

 

 קיימות וצריכת אנרגיה  

 ◼ (.E.S.M©מצב אפס אנרגיה )

י  ◼ תכנות זמן הכיבו

 ◼ מתג אפס אנרגיה 
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   תחזוקה

 ◼  להסרת אבניתו ניקוי, לת לשטיפהואינטגרלי תכניות

 ◼ תכנית אינטגרלית לניקוי מערכת החלב 

 ◼ שטיפה אוטומטית של מערכת החלב

 ◼  התאמה לדרגת הקושי של המים

 CLARIS Smart ם ילטר מיפ

גיינה תקן  ◼ TÜV הי

 

 

  הגדרות ואפשרויות תכנות

 ◼  כמות המים תכנות

 ◼ המים ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרדכמות 

 דרגות 4   דרגת החוזק של הקפהתכנות 

 ◼ כמות הקפה ניתנת לשינוי עבור כל הכנה בנפרד

 דרגות  2 תכנות טמפרטורת החליטה

 דרגות 2 תכנות טמפרטורת המים החמים 

 7 מספר משקאות קפה שניתן לתכנת

 

 

 מזיגה 

 "ממ 64-110 גובהקפה מתכווננת ל מזיגתיחידת 

 ◼ צינור מים חמים

ינטור  ◼ קפוצ'
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 מפרט

 ליטר 1.9         קיבולת מיכל המים

 1 מספר מיכלי פולי קפה

 ◼ מיכל פולים עם מכסה לשמירת הארומה

 גרם 200 לשמירה על הארומהקיבולת מיכל הפולים בעל מכסה 

גיות הקפה המשומשות )מס. מנות(  16 קיבולת מגש עו

 מטר 1.1 אורך הכבל החשמלי

 V AC 230  מתח

 W 1450 הספק

 amp 10 זרם

 Hz 50 תדירות

 W/hour 0 צריכת אנרגיה בהמתנה

 ק"ג 8.7 משקל 

 28 רוחב  )ס"מ( מימדים

 34.5 גובה 

 41.5 עומק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


