
DE’LONGHI COFFEE

PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY

◼ Prémiový 3,5” TFT barevný displej s dotykovou obrazovkou 
pro maximální jednoduchost použití, celkem možnost 
vybrat z 18 jazyků.

◼ Kávovar je propojen s inovativní Coffee Link aplikací, která 
umožňuje vytváření nových nápojů, objevování 
nekonečných možností osobního nastavení a neustálé 
získávání rad a doporučení.

◼ Jednoduše programovatelné až 3 uživatelské profily pro 
individuální nastavení oblíbených chutí všech nápojů a 
jejich následné uložení do paměti.

◼ Patentovaný De’Longhi “LatteCrema” systém pro 
dokonalé mléčné nápoje. Krémové cappuccino s hustou 
mléčnou pěnou a vždy dokonalou teplotou….až do 
poslední kapky!

◼ Automatická čistící funkce vestavěná do knoflíku na 
regulaci pěny – jednoduše tak může být po použití opět 
uložena do lednice.

◼ Možnost nastavit stupeň napění mléka
◼ Odkapávací vanička s odnímatelnou mřížkou pro snadné 

čištění, lze mýt i v myčce nádobí.
◼ Vyjímatelná spařovací jednotka pro snadné čištění a 

údržbu.

3,5” TFT BAREVNÝ DISPLEJ
Objevte intuitivní rozhraní a funkčnost s novým

3,5” barevným TFT displejem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametry (sxhxv) mm 260x469x361

Váha Kg 12,5 

Příkon W 1450

Napětí / Frekvence V~Hz 220/240~50/60

Kapacita nádržky na vodu l 2,0

Kapacita zásobníku na kávová zrna gr 400

Kapacita nádobky na mléko l 0,6

Nastavitelná výška dávkovače kávy mm 84  až 142 mm

Energetická třída Lepší než A 

ECAM 550.65.SB 

COFFEE LINK APLIKACE

De’Longhi přístroj, který díky 

propojení s vámi, umožňuje vytvoření 

nových receptů s naprostou 

svobodou a nekonečnou 

personalizací. Díky komunikaci „v 

reálném čase“ navíc aplikace 

poskytuje neomezené rady a návrhy 

na údržbu přístroje.

ŠIROKÁ NABÍDKA SPECIÁLNÍCH RECEPTŮ

Od dokonalého espressa po dokonalou mléčnou pěnu, s možností experimentovat a objevovat nové 

chutě a nejrůznější recepty. Nechte se ohromit nekonečnou škálou nápojů. 
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použití, celkem možnost vybrat z 18 jazyků, kávovar je propojen s inovativní Coffee Link 
aplikací, která umožňuje vytváření nových nápojů, objevování nekonečných možností 
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ŠIROKÁ NABÍDKA SPECIÁLNÍCH RECEPTŮ

Od dokonalého espressa po dokonalou mléčnou pěnu, s možností experimentovat a objevovat nové 

chutě a nejrůznější recepty. Nechte se ohromit nekonečnou škálou nápojů. 

Popisek


