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TES50129RW
VeroCafe
Automata kávéfőző
fekete

• Teljesítmény: 1600 W

• Teljesen automata kávé és presszó kávé készítés egy gombnyomásra

• Innovatív "sensoFlow System" fűtőelem: az innovatív fűtőelem garantálja a
maximális espresso kávéélményt időről időre, hála az ideális, állandó forrázási
hőmérsékletnek

• Innovatív forrázórendszer: "Aroma Pro Concept"

• Magas minőségű CeramDrive kerámia örlőegység

• Csökkentett felfűtési idő: gyors első csésze kávé

• Vízpumpa, 15 bar nyomás

• 2 csésze kávé készítése: két egymást követő kávéörlés és forrázás

• Elő-forralás funkció

• A MilkMagic tejhabosító garancia a sikerre hála a csészében történő
automatikus habosításnak

• Forróvíz funkció tea készítéséhez

• Állítható magasságú kávé és tej kifolyó (max. 150mm) a magas latte macchiato
csészékhez

• Minden - a tejes italok elkészítéséhez használt - rész könnyen kivehető,
egyszerűen tisztítható és mosógatógépben mosható

• Teljesen automata "calc'n'clean" vízkőmentesítő és tisztító program

• Automatikus öblítés a készülék be- és kikapcsolásánál

• Kivehető forrázó egység

• "singlePortion Cleaning" funkció a tökéletes ízharmóniáért és higiéniáért

• Egyénileg változtatható hőmérséklet kávéhoz (3 szintű) és forró vízhez (4 szintű)

• Egyénileg változtatható kávé őrlési fokozat

• Magasságban állítható kávé kifolyó

• Közvetlen felhasználói hozzáférés a 2 tekerőgomb segítségével, LED-es
visszajelzés.

• Kávébab tartály és víztartály "üres" figyelmeztető jelzés

• Elektronikus vízszűrő-csere kijelzés

• Kivehető víztartály: 1.7 l

• Aromavédő tetővel ellátott kávébab tartály (300 g)

• Kivehető cseppgyűjtő tálca

• Külön tartály az őrőlt kávé számára

• AutoOff kikapcsolás: a készülék automatikusan kikapcsol az előre beállított idő
eltelte után.

• Megvilágított gombok

• Kábeltartó rekesz (kábel hossz: 1 m)

• Alaptartozékok: mérőkanál, víz keménységét mérő tesztcsík, tejhabosítóhoz
csatlakozó tejszívócső, kenőanyag a forrázó egységhez

• Opcionálisan megvásárolható tartozékok: tisztító tabletta (TCZ6001),
vízkőmentesítő tabletta (TCZ6002), BRITA Intenza vízszűrő (TCZ7003)

Beépített tartozék

Különleges (megvásárolható)
tartozék

• TCZ6001
• TCZ6002
• TCZ7003
• TCZ8004 Care set espresso

Színvariációk

Jellemzõk
Készülékszín : fekete
Másodlagos szín : fekete
Nettó súly (kg) : 9.000
A készülék méretei (mm) : 385 x 280 x
479
Szabványmennyiség palettánként : 24
Fogyasztási és csatlakoztatási
jellemzõk
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia : 50-60
Engedélyező okirat : , , CE, VDE
Hálózati kábelhossz : 100.0
Dugós csatlakozó típusa : EU-
csatlakozó, földelt


