מפרט טכני
IMPRESSA C60
י חידת חליטה משתנה  5-61 ,גרם
מערכת קדם חליטה חכמה

©I.P.B.A.S.

אופ ציה לשי מוש באבקת קפה טחון מרא ש





כיוו נון חשמ לי דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי
פונקציה של מים ח מי ם



קפוצ ' ינטו ר



י חידת מ זיגת קפה מתכווננת לגוב ה



מטחנה קונית רב של ב ית



מסנן Claris



משאבה בהספק גבוה  65 ,בר



מערכת חימום תר מו -בלו ק



תכניות אינטגרליות לשטיפה  /לני קוי  /להסרת אבני ת



התאמה לדרגת הקושי של ה מי ם



מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה  /כיבוי



תוצרת שוויץ

יתרונות ייחודיים
מצב אפס אנרגיה ( ©) E.S.M.



קפוצ ' י נו בלחיצת כפתור אחת
מעבר או טומטי מחלב לחלב מוקצף
זי הוי שי מוש באבקת קפה טחון מרא ש
מערכת מים חמ י ם (  3דרגות טמפרטורה )
Aroma Boost
©Easy Select
חי מום מראש חכם
טכנולו גיית מסך מגע Sensitive-Touchscreen
תא איח סון אינטגרלי

העיצוב והחומרים
© AluFrame Designפאנל קדמי מאלו מי ניום ב עובי  3מ " מ
פתחי איוו רו ר
י חידת מ זיגה כפולה ( קפוצ ' י נו  /קפה ) מתכווננת לגובה

 15-666מ"מ

י חידת מ זיגת קפה מתכווננת לרוח ב
י חידת מ זיגת קפה מסתובב ת
צי נו רית מים ח מים מתכווננת לגו ב ה
תאורת ספל
ערכת הקצפה (© )Connector System



עי צוב א קוסטי ( ס אונד )

אנו מעדכנים את מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר באופן קבוע; יתכן שחלק מהמידע הטכני שלעיל לא תואם את המכונה שברשותך.

הגדרות ואפשרויות תיכנות
תכנות כמות ה מי ם



אפשרות להת אים את כמות ה מים בכל הכנה



תכנות דרגת החוזק של הקפה
אפשרות להת אים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה

 4דרגות


תכנות רמות א רומ ה
תכנות טמפרטורת החליטה

 2דרגות

תכנות טמפרטורת המים החמים
לוח תצוג ה טקסט  /גרפי



תצוגת סמלי ם
לוח תצוגה צבעו נית TFT
כפתור הפעלה מסתוב ב
תכנות זמן הדלקה ו כי בו י


כיבוי בלבד

בקרת פולים אקטי בי ת
בקרה על מגשית הטיפטוף
בקרה על המכסה לשמירת הארומ ה
תכנית אינטגר לית לשטיפת ול ני קוי הק פוצ ' ינטו ר
תצוגת סטטוס התחזוקה

אביזרים
מיכל חלב מני רוסטה  6.1 Vacuumליטר

אופציונלי

מחמם ספלים

אופציונלי

מפרט
קי בולת מיכל המי ם
מספר מנות במיכל הפו לי ם
קי בולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
אורך הכבל החשמ לי
מתח
הספק
צריכת אנרגי ה
צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 1

 6.1ליטר
~16
 266גר ם
כ 6.6 -מטר
236 V AC
1450 W
15.5 W h

צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 2
צריכת אנרגיה עם ©E.S.M.
הספק בהמתנה
משקל
מימ דים ( רוחב  xגובה  xעומק )
תקני ם

4.5 W h
0 W
 1ק "ג
 28 x 34.5 x 41.5ס " מ

אנו מעדכנים את מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית ביותר באופן קבוע; יתכן שחלק מהמידע הטכני שלעיל לא תואם את המכונה שברשותך.

