AEG Inbyggd Kaffemaskin Svart
KKE884500B

Kaffe på barista-nivå. Serveras efter smak
Med denna inbyggda kaffemaskin kan du tillreda flera olika sorter av
specialkaffe och andra varma drycker, helt efter din egen smak.

Med denna inbyggda espressobar kan du perfekt tillreda en mångfald sorter av
specialkaffe och andra varma drycker. Du kan vispa ihop vad du vill, allt från
en Straight espresso till en Cappuccino eller en Latte macchiato. Du kan också
välja mer exotiska alternativ, varför inte en Irish coffee eller en kyld Espresso
shake!

Produktfördelar
En äkta cappuccino med rätt mängd mjölk och skum
Nyttja autocappuccino funktionen för att brygga en perfekt cappuccino med rätt
mängd ångad och skummad mjölk.

Espressoexpressen!
Uppvärmningsfunktionen på den här kaffebryggaren ger dig en perfekt
espresso supersnabbt.

En espressomaskin som smälter in perfekt i ditt kök
Denna inbyggda, kompakta espressomaskin med touchkontroller integreras
perfekt med resten av ditt kök – särskilt bland dina andra kompakta
hushållsapparater.

• Praktisk koppbelysing med exklusiv känsla
• Automatisk cappuccino-funktion
• Auto start funktion
• Justerbar kaffekvarn
• Förmalet kaffe kan användas
• Justerbar temperatur
• Justerbar kaffearom
• 1 till 6 koppar
• Två separata värmeelement för kaffe och varmvatten
• Enkel fyllning av vatten
• Uppsamlare för använt kaffe
• Mjölkkanna
• Indikator för att fylla på vatten
• Indikator för påfyllning av bönor
• Indikator för att tömma sumplådan
• Display med inbyggd klocka
• Termos för 4 till 6 koppar
• Automatisk avkalkning

AEG Inbyggd Kaffemaskin Svart
KKE884500B
Tekniska specifikationer
Färg
Inbyggnadsmått H x B x D, mm
Vattendispenserns volym, l
Kaffekvarnens kapacitet, g
Material kvarn
Pumptryck
Total effekt, W
Sladdlängd, (ca) m
Spänning, V
Frekvens, Hz
Medföljande tillbehör

Funktioner

Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Svart
450x560x550
1.8
200
Rostfritt stål
15
1350
1.7
220-240
50/60
Kaffekanna, Avkalkning,
Mjölkbehållare, Vattenhårdhetstest
Justerbart kaffeantal, Justerbar
vattenmängd, Justerbar
vattentemperatur, Auto-start,
Automatic cappuccinatore, Klocka,
Justering kaffekvarn, Justering
kaffetemperetur, Avkalkning, Multicoffee jug, Sköljning, Vattenhårdhet
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