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 „Cappuccino systém“ – kombinací páry, vzduchu a mléka 

vzniká bohatá, našlehaná pěna pro přípravu dokonalého 

cappuccina

 nastavení vlastní kávy nebylo nikdy jednodušší. Zvolit si 

můžete od malé po velkou kávu, silné či extra jemné aroma, od 

nízkou, střední či vysokou teplotu

 použít je možné zrnkovou i mletou kávu

 připravit je možné 2 kávy najednou

 vyjímatelná spařovací jednotka s nastavitelnou kapacitou (od 

6 do 14 gramů)

 nový tichý zabudovaný mlýnek s možností nastavení 

hrubosti mletí (13 možností)

 nastavitelné množství kávy

 nastavitelné množství vody

 systém předpaření

 nastavitelný adaptér pro výdej kávy (od 86 do 142 mm)

 funkce automatické vypnutí

 speciální kryt pro uchování aroma kávových zrnek

 kontejner na sedliny s indikátorem vyprázdnění po  uvaření 

14 káv či 72 hodinách od prvního použití

 vyjímatelná nádržka na vodu o objemu 1,8 litru s indikátorem 

pro doplnění

 automatická čisticí a odvápňovací funkce

 vodní filtr

 odkládací plocha na šálky

 nastavitelná tvrdost vody

 vyjímatelná odkapávací mřížka s indikátorem hladiny 

 vypínač pro nulovou spotřebu energie

 funkce úspory energie

 funkce stand-by

 nový termoblok – k udržení ideální teploty pro přípravu 

espressa

Rozměry (šxhxv) mm 238x430x351

Váha Kg 9

Příkon W 1450

Napětí/frekvence V~Hz 220/240-50/60

Kapacita nádržky na vodu l 1,8

Kapacita nádoby na kávová zrna g 250

Průměrná spotřeba ve stand-by režimu W <0,35

Průměrná spotřeba energie v úsporném režimu W <0,7

Energetická třída Lepší A

TECHNICKÁ DATA

Připravit si můžete jakýkoli druh 

kávy pouhým stiskem tlačítka. 

Jednoduchým otočením kolečka 

nastavíte intenzitu kávového 

aroma. Zmáčknutím tlačítek si 

můžete zvolit malou či velkou 

kávu.

NOVÝ KONTROLNÍ PANEL

CAPPUCCINO SYSTÉM

Zásobník na kávová zrna má 

speciální kryt, který uchová 

aroma.

Cappucino systém z nerezové 

oceli je ideální pro přípravu 

bohaté krémové pěny pro  

dokonalé cappuccino.

SPECIÁLNÍ KRYT PRO 

UCHOVÁNÍ AROMA 


