Plnoautomatický
kávovar
Series 2200
2 druhy nápojov
Penič mlieka Classic
Lesklá čierna
Dotykový displej
EP2221/40

Jednoduchá príprava 2 lahodných druhov káv
z čerstvých zŕn
Vďaka intuitívnemu dotykovému displeju
Vychutnajte si úžasnú chuť a vôňu kávy z čerstvých zŕn pripravenej pri dokonalej
teplote vďaka nášmu inteligentnému systému varenia kávy. Vďaka klasickému
peniču mlieka si môžete jednoducho pripraviť aj hodvábne jemné kapučíno.
Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti
Lahodná mliečna pena vďaka klasickému peniču mlieka
Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja
Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coﬀee Choice
Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn
Dokonalá teplota, aróma a pena v každej šálke*
20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
Kávové zrnká vydržia dlhšie čerstvé vďaka aroma tesneniu
Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie
Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka ﬁltru AquaClean
Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
Automatické odstránenie vodného kameňa pre vaše pohodlie
Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie

Plnoautomatický kávovar
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Hlavné prvky
Klasický penič mlieka

Mlynček s 12 stupňami nastavenia

Zachovajte arómu kávových zrniek

Klasický penič mlieka vypúšťa paru a
umožňuje jednoduchú prípravu hodvábne
jemnej mliečnej peny do kapučína. Navyše je
len dvojdielny, takže sa aj jednoducho čistí.

Naše odolné keramické mlynčeky majú 12
stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť
konzistenciu zŕn na akúkoľvek, od
ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

Nové aroma tesnenia ochránia vaše obľúbené
kávové zrnká a zabezpečia, že si zachovajú
svoju originálnu arómu aj po dlhšom čase.
Zároveň znižujú hluk mlynčeka.

Intuitívny dotykový displej

Dokonalá teplota a aróma

AquaClean ﬁlter

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zŕn
je vzdialená len na jeden dotyk. Náš intuitívny
dotykový displej vám umožňuje jednoducho si
vybrať vašu obľúbenú kávu.

Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje
optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia
a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu
vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje
prietok vody, takže si môžete vychutnať
lahodnú kávu.

Výmenou ﬁltra po tom, ako vás na to prístroj
upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok*
bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný
kameň z vášho prístroja, pričom si budete
vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

My Coﬀee Choice

Odnímateľná varná jednotka
100 % keramické mlynčeky

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou
ponuky My Coﬀee Choice. Jednoducho si
zvoľte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú
vašim preferenciám.

Naše mlynčeky sú vyrobené zo 100 %
keramiky: extrémne odolné a presné, vďaka
čomu si môžete vychutnať minimálne 20 000
šálok čerstvej aromatickej kávy.

Varná jednotka je srdcom každého
plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si
pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú
jednotku môžete dôkladne a jednoducho
vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.
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Technické údaje
Krajina pôvodu
Navrhnuté v: Taliansko
Krajina pôvodu: Rumunsko
Všeobecné špeciﬁkácie
Užívateľské rozhranie: Dotykový displej
Príprava mlieka: Penič mlieka Classic
Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
Časti umývateľné v umývačke riadu: Klasický
penič mlieka, Podnos na odkvapkávanie
Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s
ﬁltrami AquaClean
Technické špeciﬁkácie
Kapacita nádoby na odpad: 12 porcií
Frekvencia: 50 Hz
Napätie: 230 V
Farba a povrchová úprava: Lesklá čierna
Dĺžka kábla: 100 cm
Nádoba na odpad: Čelný prístup

Zásobník na vodu: Čelný prístup
Hmotnosť produktu: 7,5 kg
Rozmery produktu: 246 x 371 x 433 mm
Kapacita kávových zŕn: 275 g
Kapacita nádoby na vodu: 1,8 l
Kompatibilita ﬁltra: AquaClean
Tlak čerpadla: 15 bary(ov)
Prispôsobenie
Nastavenia intenzity arómy: 3
Nastavenia mlynčeka: 12
Ovládač arómy predvarenia
Nastavenie teploty: 3
Rôzne
nápoje: Espresso, Horúca voda, Káva
Prášková voľba
Dve šálky
Dva poháre mlieka: Nie
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Ďalšie funkcie
Odnímateľná varná jednotka
Aroma tesnenie: áno
Odstránenie vodného kameňa so
sprievodcom: áno
AquaClean
Príslušenstvo
Pribalené: Tuba s mazivom, Odmerka, Prúžok
na testovanie tvrdosti vody, AquaClean ﬁlter
Servis
Dvojročná záruka
Udržateľnosť
Nastavenie ECO
Energetický štítok: Trieda A
Spotreba energie pri varení: 1 500 W
Recyklovateľný obalový materiál: > 95 %

* Pri 8 výmenách ﬁltra, podľa pokynov uvedených na
prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných
druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.
* pri 70 – 82 °C

