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I M P R E S S A  C 6 0   

חידת חליטה משתנה   גרם 5-61, י

 I.P.B.A.S.©    מערכת קדם חליטה חכמה

  אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש

נון  וו   דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי חשמלי כי

ם   פונקציה של מים חמי

ר'קפוצ   ינטו

חידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה   י

  ית קונית רב שלבמטחנה 

 Claris  מסנן 

  בר 65, משאבה בהספק גבוה

ק-מערכת חימום תרמו   בלו

קוי/תכניות אינטגרליות לשטיפה ת/לני   להסרת אבני

  התאמה לדרגת הקושי של המים

  כיבוי/מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה

ץ  וי   תוצרת שו

  יתרונות ייחודיים 

  (©.E.S.M)מצב אפס אנרגיה 

צ   נו בלחיצת כפתור אחתי'קפו

טומטי מחלב לחלב מוקצף   מעבר או

הוי שימוש באבקת קפה טחון מראש   זי

  (דרגות טמפרטורה 3) ם יחממים מערכת 

Aroma Boost  

Easy Select©  

  חימום מראש חכם

גיית מסך מגע   Sensitטכנולו ive-Touchscreen  

  תא איחסון אינטגרלי

  העיצוב והחומרים

AluFrame Design©  ניום בעובי מי   מ"מ 3פאנל קדמי מאלו

ר רו וו   פתחי אי

חידת מזיגה נו'קפוצ)כפולה  י  מ"מ 15-666 מתכווננת לגובה (קפה/י

חידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב   י

חידת מזיגת    מסתובבת קפהי

רית מים חמים מתכווננת לגובה נו   צי

  תאורת ספל

  (© Connector System)ערכת הקצפה 

צוב אקוסטי    (סאונד)עי
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  כנותיתהגדרות ואפשרויות 

  כמות המים תכנות

  אפשרות להתאים את כמות המים בכל הכנה  

 דרגות 4   דרגת החוזק של הקפה תכנות

  אפשרות להתאים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה  

  תכנות רמות ארומה

 דרגות 2 תכנות טמפרטורת החליטה

  תכנות טמפרטורת המים החמים 

   גרפי/ה טקסטלוח תצוג

ם   תצוגת סמלי

נית    TFTלוח תצוגה צבעו

  כפתור הפעלה מסתובב

יהדלקה ותכנות זמן   כיבוי בלבד כיבו

  בקרת פולים אקטיבית

  בקרה על מגשית הטיפטוף

  בקרה על המכסה לשמירת הארומה

קוי תכנית אינטגרלית לשטיפת ר'פוצהק ולני   ינטו

  תצוגת סטטוס התחזוקה

 

 אביזרים 

 

רוסטה   אופציונלי ליטר Vacuum 6.1מיכל חלב מני

 אופציונלי מחמם ספלים

 

 מפרט

 ליטר 6.1 קיבולת מיכל המים

ם לי  16~ מספר מנות במיכל הפו

 םגר 266 קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה

 מטר 6.6 -כ אורך הכבל החשמלי

236  מתח  V AC 

 W 1450 הספק

 Wh 15.5 צריכת אנרגיה

   E.S.M.© 1צריכת אנרגיה עם 

  ©.E.S.M 2צריכת אנרגיה עם 

 E.S.M.© 4.5 Whצריכת אנרגיה עם 

 W 0 הספק בהמתנה

 ג"ק 1 משקל 

 מ"ס x 34.5 x 41.5 28 (עומק xגובה  xרוחב )מימדים 

ם  תקני
  

 


