
Кафеавтомат, VeroCup 500, Сребристо
TIS30521RW

Допълнителни аксесоари
TCZ7003 : Brita Filter
TCZ8001A : Таблетки за почистване
TCZ8002A : Таблетки за отстраняване на котл. камък
TCZ8004A : Комплект за поддръжка на кафеавтомати

Страхотен вкус и лесен за работа с
функция OneTouch.
● Интелигентен вграден нагревател: Перфектна температура

на варене и богат аромат благодарение на SensoFlow
System.

● Функция OneTouch: Всички еспресо напитки с докосване на
един бутон - независимо дали еспресо или капучино.

● MilkMagic Pro: лесно приготвяне на капучино и лате
макиато. Само налейте мляко в чашата, осталото ще се
направи с натискане на един бутон

● CeramDrive: Висококачествена мелачка, изработена от
неизносваща се керамика.

● Много компактна и лесна за работа с удобни и достъпни
елементи в предната част

Техническа информация
размери на уреда (mm) :  378 x 247 x 420
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) :  480 x 410 x 300
размери на палета :  205.0 x 80.0 x 120.0
стандартен брой единици за палет :  32
Нето тегло (kg) :  7,405
Бруто тегло (kg) :  8,5
EAN код :  4242005286058
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  1300
Напрежение (V) :  220-240
Честота (Hz) :  50/60
Дължина на захранващия кабел (cm) :  100,0
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
Сертификати за одобрение :  CE, Eurasian, Morocco, VDE
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Кафеавтомат, VeroCup 500, Сребристо
TIS30521RW

Страхотен вкус и лесен за работа с
функция OneTouch.

Аромат

- SensoFlow System: иновативната система за загряване
гарантира максимален аромат благодарение на постоянна
идеална температура на попарване

- Функция „с натискане на бутон” за приготвяне на: еспресо,
кафе, капучино, лате макиато

- Подходящ за филтър за вода Brita: подобрява вкуса на
кафето и удължава живота на уреда

Удобство

- coffeeDirect:най-лесният път към перфектна кафе наслада

- MilkMagic Pro: лесно приготвяне на капучино и лате
макиато. Само налейте мляко в чашата, останалото ще се
направи с натискане на един бутон

- Чучур за кафе и капучинатор регулируеми по височина:
дори за 13 cm високи чаши за лате макиато

- С лесно достъпна врата отпред, бързото и лесно
почистване е гарантирано

- Подвижен резервоар за вода с обем 1.4 л

Ефективност

- Керамичната мелничка впечатлява с дълъг живот и извлича
от всяко зрънце максимален аромат

- В допълнение към напитките може да бъде избрано: млечна
пяна

- Съкратено време на загряване: най-бърза първа чашка

- Водна помпа с налягане 15 bar

Почистване

- Свалящ се блок за приготвяне на кафе: лесно и хигиенично
почистване под течаща вода

- Автоматична програма за бързо изплакване при
включване, изключване

- Всички части на дюзата за мляко са лесни за сваляне,
разглобяване и почистване под течаща вода или в миялна
машина

- Свалящ се съд за събиране на прелялата вода и утайката от
кафе

- Calc'nClean: Автоматична програма за почистване и
премахване на котления камък

Друго

- Съд за кафе на зърна с капак за запазване на аромата на
кафето (за макс.250 г кафе)

- Регулируеми настройки на мелене (многостепенно)

- Възможност за избор на език

- Дълъг кабел: 1 m

- Захранваща мощност: 1300 W

Аксесоари

- Допълнителни аксесоари: мерителна лъжичка, тестова
лента за установяване твърдостта на водата, воден филтър
BRITA, силиконово маркуче за свързване с млечната дюза,
изолиран съд за мляко, винтове за монтаж

- Доставимо като специален аксесоар: почистващи таблетки
(TCZ6001), таблетки за котлен камък (TCZ6002), BRITA
Intenza воден филтър (TCZ7003), комплект за поддръжка
(TCZ8004), термоизолиран съд за мляко (TCZ8009N)
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