
 

  
  

  מפרט טכני

  
ייתכן שחלק מן המידע הטכני ,  ביותר כל הזמןמכיוון שאנו ממשיכים לעדכן את מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית

 . שלעיל אינו תואם את המכונה שברשותך

IMPRESSA Z5 Chrome 
  הטכנולוגיות

  

 �                  ©.I.P.B.A.Sמערכת קדם חליטה חכמה

 �   שני ספלים בחליטה אחת

 �   ) ©.I.P.W.Sתואם (  Claris Plusמסנן 

  גרם5-16  יחידת חליטה משתנה 

נטגראלימטחנה   �    דרגות6 בעלת תאי

 �    בר15, משאבה בהספק גבוה

 �    דוד אחד  בעלתמערכת חימום

 �   אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש

נטגרלית לשטיפה יקוי/תכנית אי   �  להסרת אבנית/לנ

 �   התאמה לדרגת הקושי של המים

 �   התראה אוטומטית להחלפת המסנן

 �   התראה אוטומטית לתכניות תחזוקה

י פולים לו  �   התראה אוטומטית למי

י/מתג הדלקה  �   כיבו

  
  
  

  

  נים המאפיי

 

   מנות20   הקפה המשומשפסולת נפח מיכל 

צ  � one Touchינטור 'קפו

 �   כפתור הפעלה מסתובב

 �    ה מילוליתלוח תצוג

  �  לוח תצוגה גרפית 

  מ" מ60-100  יחידת יציקת קפה מתכווננת לגובה

 �  התראה אוטומטית לריקון מגשית הפסולת

  �  בקרת פולים אקטיבית

  �  ה במיכל הפוליםמכסה לשמירה על הארומ

  דרגות5     דרגת החוזק של הקפהתיכנות 

 �    כמות המיםתיכנות

נטגרלית לשטיפת הקפוצ נו'תכנית אי  �  י

יקוי הקפוצ נו'תכנית איטגרלית לנ  �  י

  
  
  



 

  
  

  מפרט טכני

  
ייתכן שחלק מן המידע הטכני ,  ביותר כל הזמןמכיוון שאנו ממשיכים לעדכן את מוצרינו בטכנולוגיה החדשנית

 . שלעיל אינו תואם את המכונה שברשותך

 

 �   יציקת מים חמים או קיטור

  �  )©.E.S.M(מצב חיסכון באנרגיה 

  �   מבלי להזיז את הספלינו בלחיצת כפתור' קפוצ2

נטור 'גובה מזיגה של הקפוצ   מ" מ90  )ארוך(י

נטור 'גובה מזיגה של הקפוצ   מ" מ142  )קצר(י

נטור 'גובה מזיגה של הקפוצ   מ" מ110  )כפול(י

  �  תאורת ספלים

נה ספלים  �  מו

נדיקטור למצב התחזוקה  �  אי

 �  תפריט מידע

צוב אקוסטי   �  )סאונד(עי

  �  מיכל חלב

   

  התכניות

  
   ולכיבויטיימר להדלקה

� 

 �  תכנות עוצמת הקפה

 �  כמות מים מתכווננת

 �  תכנות מנת המים החמים או הקיטור

  דרגות 3  תכנות טמפרטורת החליטה

  דרגות3   למים חמים תכנות טמפרטורת החליטה

    

  מפרט

  
   ליטר2.8           קיבולת מיכל המים

 גרם 280  קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה

  מטר1.1 - כ  אורך הכבל החשמלי

 V AC 230  מתח

 W 1350  הספק

 A 10  חוזק הזרם

 ג" ק13.65  משקל 

  מ" סx 37 x 45 31.5  ) עומקx גובה xרוחב (מימדים 

  תקנים
 

ויץ   �  תוצרת שו

    

 


