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מכונת קפה אוטומטית

נירוסטה

מכונת קפה בילד אין אוטומטית - כוס קפה מושלמת בלחיצה אחת!

מערכת חימום ייחודית SensoFlow : אספרסו מושלם בכל הכנה בזכות✓
טמפרטורת בישול מדויקת של הפולי הקפה

AromaDouble Shot – באמצעות טחינה ובישול כפוליים של פולי הקפה✓
בשילוב עם לחץ מים של 19 בר , ניתן להנות מקפה חזק במיוחד במרירות

מופחתת
CoffeeSensor Pro: יחידת טחינת הקפה מתכוונת אוטומטית למגוון של✓

פולים וטוחנת אותם תמיד באופן מושלם .
oneTouch DoubleCup: כל קפה או חלב בנפרד בלחיצת כפתור - אפילו✓

שתי כוסות במקביל
ניקוי אוטומטי באדים של מערכת החלב: מערכת החלב מתנקה אוטומטית✓

אחרי הכנה של כל משקה.

Features

נתונים טכניים
פיית הקצפה : כן

מערכת להגנה מפני נזקי מים : לא
All cups : גודל מנה

x x : (מ"מ) מידות המוצר
x 478 x 670 540 : (מ"מ) (גובה x רוחב x עומק) מידות המוצר הארוז

x 558 x 356 449 : (עובי x רוחב x גובה) גודל נישה נדרש להתקנה
EAN : 4242003645437 קוד

דירוג חיבור לחשמל (ואט) : 1600
זרם (אמפר) : 10

מתח (וולט) : 220-240
תדירות (הרץ) : 50/60

Gardy plug w/ earthing : סוג התקע

!2E20AD-gefedh!'

אביזרים נלווים אופציונליים
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Features

מערכת חימום חדשנית SensoFlow System לחימום מהיר במיוחד●
: מערכת הימום חדשנית מבטיחה פינוק מירבי וארומה מושלמת מכל מנת

אספרסו, בזכות הטמפרטורה ההבשלה אידיאלית וקבועה.
AromaPro Concept:לחץ עבודה אידיאלי להוצאה אופטימאלית של ארומה●

מפולי הקפה
הפעלה בלחיצה אחת עבור:●

ריסטרטו, אספרסו, מקיאטו, קפה, קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו, קפה לאטה
AromaDouble Shot - קפה חזק במיוחד מבלי להתפשר על הארומה: בזכות●

הפעולה הכפולה,המכונה גם טוחנת פעמים את הקפה וגם מבשלת אותו
פעמים כדי שתקבל את האיכות הטובה ביותר

ניתן להגדיר את טמפרטורות המשקה בנפרד: קפה (3 רמות) , מים חמים (4●
רמות)

כולל מסנן מים BRITA Intenza : מאריך את חיי המכונה●
מסך TFT עם תפריט אינטראקטיבי●
אפשרות myCoffee לשמור את משקאות האהובים עד ל 8 משתמשים ועם●

יחס ערבוב מתכווננת של אספרסו וחלב.
oneTouch DoubleCup: להכין שתי כוסות בו-זמנית עבור כל שילוב של קפה●

וחלב
מיכל מים של 2.4 ליטר הניתן להוצאה למילוי וניקוי●
אזהרה מוקדמת כאשר מיכל מים כמעט ריק או מיכל פולים כמעט ריק●
פתרון גמיש לחלב: תחליט בעצמך האם אתה מעדיף להשתמש במיכל החלב●

המצורף או בכל מיכל אחר (לדוגמא קרטון החלב)
טחינת פולי הקפה באמצעות דיסקיות קראמיות עם מערכת חדשנית●

silentCeram Drive לטחינה שקטה ואיכותית
מטחנת הפולים פועלת בשקט ולא נשחקת

CoffeeSensor Pro: יחידת טחינת הקפה מתכוונת אוטומטית למגוון של●
פולים.

בלחיצה אחת משקאות משולבים של קפה עם חלב מוקצף ברמה גבוהה,●
הודות למקציף חלב החדשני

לחץ עבודה: 19 בר●
יחידה לטחינת פולי הקפה בקלות וביעילות●
ניקוי אוטומטי באדים של מערכת החלב: מערכת ניקוי חלב אוטומטית עם ניקוי●

באדים של מערכת החלב אחרי הכנת משקה בודד
חלקי מערכת הקצפת החלב ניתנת לפירוק ולשטיפה במדיח כלים●
ניקוי אוטומטי: ריקון של כל הצינורות לאחר ההכנה של המשקה.●
שטיפה אוטומטית מהירה בעת כיבוי, והפעלה●
מתקן טפטוף נשלף לריקון משאריות - ניתן לשטיפה במדיח●
תכנית אוטומטית לגמרי להסרת אבנית וניקוי (קיימת תכנית משולבת של●

הסרת אבנית וניקוי)
מיכלי המים, חלב, והפולים נגישים בקלות, אבל מוסתרים מאחורי דלת, כך●

למטבח ישנו תמיד מראה נקי
מיכל פולים בעל מכסה לשימור ארומה עד 500 ג'●
לחצנים מוארים, מיכל הפולים עם מכסה לשמירה על הארומה●
אפשרות לתצוגה בשפות שונות●
נעילת בטיחות בפני ילדים●
●W 1600 :הספק חשמלי
מוצרים נלווים נוספים לקנייה בנפרד:●

TZ80001 תבליות ניקוי
TZ80002 טבליה להסרת אבנית

TZ70003 "פילטר "בריטה
TZ80004 ערכת ניקוי

TZ80009N מיכל חלב
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ציורי ממדים


