Inbyggd Kaffemaskin Rostfri med Anti Finger Print
KKK994500M

Brygg kaffe och varma drycker precis som du vill ha dem
Med denna inbyggda espressobar kan du tillreda flera olika sorter av
specialkaffe och andra varma drycker, helt efter din egen smak.

Med denna inbyggda espressobar kan du tillreda flera olika sorter av
specialkaffe och andra varma drycker, helt efter din egen smak.

Produktfördelar
Subtila blandningar. Intensiv espresso. Eller någonting mittemellan
Välj vilket kaffe du vill ha, från en espresso till en subtil blandning. Kvantiteten
kan justeras för att få den exakta mängden, och de olika alternativen för arom
ger en mängd styrkor, från mild till intensiv. Varje kopp kan skräddarsys efter
smak.

Exakt mängd mjölk för varje kaffe
Oavsett om det är en silkeslen latte macchiato eller en
skummig cappuccino, använd mjölkmängdsfunktionen
för att få den perfekta konsistensen i varje kaffedryck.
Ange den exakta mängden ångad mjölk för rätt textur
varje gång.

Perfekt framställd mjölk. Enastående kaffe
Få rätt textur på mjölken med termoskannan. Den
håller mjölken i idealiska förhållanden för att få det
perfekta skummet, vilket gör att konsistensen kan
anpassas efter kaffet - oavsett om det är en flat white,
en cappuccino eller någonting mittemellan.

Upp till sex koppar kaffe med en knapptryckning
MultiCup-inställningen är idealisk när du vill servera flera gäster samtidigt.
Använd vredet för att välja upp till sex koppar kaffe, som görs i ett svep. Ger
enastående kaffe utan att någon behöver vänta.
Skumma mjölk som en expert. Varje gång
Högtrycksångaren hettar upp och skummar mjölken till en perfekt konsistens
för kaffet. Den ger också kokande vatten för te och andra drycker.

• Inbyggnadsespresso
• Rostfritt med antifingerprint
• Praktisk koppbelysing med exklusiv känsla
• Kapacitet på kaffekvarn: 400 gr
• Förmalet kaffe kan användas
• Auto start funktion
• Vattenbehållare: 2.5
• Två separata värmeelement för kaffe och varmvatten
• Indikator för att tömma sumplådan
• Indikator för att fylla på vatten
• Indikator för påfyllning av bönor
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Tekniska specifikationer
Produktmått H x B x D, mm
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Spänning, V
Total effekt, W
Färg
Låda
EAN-kod

455x595x450
450x560x550
220-240
1350
Rostfri med Anti Finger Print
Nej
7332543583683

