900 Inbyggd Kaffemaskin Matt Black
KBC65T

Bli din egen barista hemma
Du kan njuta av gott kaffe i ditt eget hem med kaffemaskinen. Den gör allt från
espresso till cappuccino ‒ välj bara vilket kaffe du vill ha så fixar maskinen
resten som en riktig barista.

Du kan njuta av gott kaffe i ditt eget hem med kaffemaskinen. Den gör allt från
espresso till cappuccino ‒ välj bara vilket kaffe du vill ha så fixar maskinen
resten som en riktig barista.

Produktfördelar
Kaffestyrkan justeras enkelt
Det är upp till dig att välja hur du vill ha ditt kaffe, och med vår maskin är det
enkelt. När du väljer din dryck bara ökar du eller minskar styrkan eller
mängden kaffe. Du kan välja mellan en stark kopp på morgonen och en mild
dryck på kvällen.

Gör den perfekta cappuccinon med
mjölkmängdfunktionen
Gör en perfekt latte ‒ eller cappuccino, macchiato eller
vanlig kaffe med mjölk ‒ med funktionen som väljer
mjölkmängd. Med bara en knapptryckning kan du få rätt
mängd mjölk för dina varma favoritdrycker.

En riktig cappuccino, precis som på caféet, när som
helst
Hemligheten med den perfekta cappuccinon är
mjölken. Vår kaffemaskin har en cappuccinatore, vilket
innebär att du kan njuta av en lyxig cappuccino när du
vill. Genom att tillsätta luft och värme har det aldrig varit
lättare att göra silkeslent mjölkskum.

Flera koppar kaffe enkelt med MultiCup
Koppla av med vetskapen om att du bekvämt kan brygga flera koppar kaffe
samtidigt med MultiCup-inställningen. Oavsett om du gör kaffe efter middagen
eller bjuder in till en stor brunch, kan du enkelt servera läckra varma drycker.

• 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
• Automatisk avkalkning

900 Inbyggd Kaffemaskin Matt Black
KBC65T
Tekniska specifikationer
Serie och Tema
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
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

900 PRO
Matt Black
450x560x550
1.8
200
Rostfritt stål
15
1350
1.8
220-240
50/60
Avkalkning, Mjölkbehållare,
Vattenhårdhetstest
942 401 551
7332543660810

