Напълно автоматични
машини за еспресо
Series 1200
2 напитки
Приставка Classic за разпенване
Кашмирено сиво
Сензорен дисплей
EP1224

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от свежи
зърна
Благодарение на интуитивния сензорен дисплей
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна, при перфектна
температура, благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата
приставка за разпенване на млякото ви позволява да създавате кадифеногладко капучино или
лате макиато с лекота.
Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус
Вкусна млечна пяна, благодарение на класически уред за млечна пяна
Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice
Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей
Лесно настройвайте според вкуса си с 12-степенна мелачка на нива
Висококачествено кафе от свежи зърна
20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
Идеалните температура, аромат и каймак – чаша след чаша*
Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба
Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне
До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean
Автоматично премахване на накипа за ваше удобство
Частите са подходящи за съдомиялна машина за ваше удобство
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Акценти
Класическа приставка за разпенване на мляко
Приставката Classic за разпенване на млякото дозира
пара, като по този начин ви позволява лесно да
приготвите кадифеногладка млечна пяна за вашето
капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от
две части, приставката Classic за разпенване на
млякото е и лесна за почистване.
Интуитивен сензорен дисплей
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна
е само на едно докосване разстояние. Нашият
интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да
изберете любимото си кафе.
My Coffee Choice
Регулирайте силата и количеството на напитката чрез
менюто “My Coffee Choice”. Изберете лесно от три
различни настройки според вашите предпочитания.

Идеална температура и аромат

Подвижен блок за приготвяне

Системата Aroma Extract интелигентно постига
оптимален баланс между температурата на
приготвяне и извличането на аромата, като поддържа
температурата на водата между 90 и 98 °C, като
същевременно регулира дебита на водната струя, за
да можете да се насладите на вкусно кафе.

Блокът за приготвяне е сърцето на всяка напълно
автоматична кафемашина и трябва да бъде почистван
редовно. Подвижният блок за приготвяне ви
позволява да го почиствате изцяло само чрез
изплакване под течаща вода.

100% керамични мелачки

12-степенно регулиране на мелачките

Автоматично предупреждение за премахване на
накип
Лесно почистване и поддръжка на кафе машината с
автоматична програма, която ви уведомява кога
трябва да я почистите от накипа. Можете да
регулирате честотата на тази процедура, за да
съответства на твърдостта на водата в дома ви.
Почистване на частите в съдомиялна

Нашите издръжливи керамични мелачки могат да се
регулират в 12 стъпки, така че да можете да
превърнете зърната във всичко – от изключително
фино прахообразно смилане до грубо смилане.

Нашите мелачки са от 100% чиста керамика:
изключително твърда и прецизна, за да можете да се
насладите на свежо и ароматно кафе за най-малко
20 000 чаши.
Филтър AquaClean
За ваше удобство можете да измивате системата за
мляко, тавичката за отцеждане и контейнера за
мелене на кафе в съдомиялна машина. Това ще
спести време и ще осигури хигиенично почистване.

Със сменянето на филтъра, след като бъдете
известени от машината, няма да е необходимо да
почиствате накипа от машината до 5000 чаши*,
докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

Напълно автоматични машини за еспресо

EP1224/00

Спецификации
Аксесоари
Приложено: Мерителна лъжица, Тестова лента за
твърдост на водата, Туба със смазка

Сервиз
2 години гаранция
Устойчивост
ECO настройка
Енергиен етикет: Клас A
Потребление на енергия при приготвяне: 1500 W
Рециклируеми материали на опаковката: >95 %

Страна на произход
Проектиран във: Италия
Произведено в: Румъния
Общи спецификации
Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с
филтър AquaClean
Регулируема височина на улея: 85 – 145 мм
Млечно решение: Приставка Classic за разпенване
Потребителски интерфейс: Дисплей със сензорен
екран
Почистване на частите в съдомиялна:
Класическа приставка за разпенване на мляко, Тавичка
за отцеждане

Технически данни
Капацитет на каната за мляко: X л
Капацитет на съда за отпадъци: 12 чаши
Честота: 50 Hz
Напрежение: 230 V
Цвят и покритие: Кашмирено сиво
Дължина на кабела: 100 см
Съвместимост на филтъра: AquaClean
Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
Воден резервоар: Достъп отпред
Тегло на продукта: 7,5 кг
Размери на продукта: 246x371x433 мм
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Размери на продукта: 246x371x433 мм
Вместимост за кафе на зърна: 275 г
Обем на воден резервоар:
1,8 л
Налягане на помпата: 15 бара
Персонализиране
Настройки на мелачката: 12
Контрол на аромата при предварително приготвяне
Настройки за температурата: 3
Разновидност
Напитки: Еспресо, Гореща вода, Кафе
Опция за мляно кафе
Двойна чаша
Двойна чаша мляко: Не
Други функции
Подвижен блок за приготвяне
Направлявано премахване на накипа: да
AquaClean

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на
кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на
избраните видове кафе, на изплакването и почистването.
* на базата на 70–82 °C

