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EQ.9 plus s500
Plně automatický kávovar
černá

TI955209RW

včetně příslušenství

1 x odměřovací lžička

zvláštní příslušenství

TZ90008 Adaptér na mléko
TZ80004 Servisní set pro kávovary
TZ80002N Odvápňovací tablety
TZ80001N Čisticí tablety
TZ70033 Patrona vodního filtru
TZ70003 Patrona vodního filtru

Individuální potěšení pro skutečné baristy, se samočistícím
mléčným systémem.

✓ baristaMode: další možnosti nastavení aroma pro pravé znalce

✓ Plně automatické čištění párou a optimální hygiena díky funkci
autoMilk Clean.

✓ Výrazné snížení hluku při příjemně tiché přípravě kávy díky funkci
superSilent.

✓ Získejte dva šálky jakékoliv kávy nebo mléčné speciality stisknutím
jediného tlačítka s funkcí OneTouch DoubleCup.

✓ Chytrá příprava a dokonalá chuť díky jedinečné technologii
systému iAroma.

Vybavení

Technické údaje

Rozměry spotřebiče (mm) : 392 x 316 x 470
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) : 510 x 357 x 428
Rozměry palety : 220 x 80 x 120
Počet spotřebičů na paletě : 24
Hmotnost netto (kg) : 11,566
Hmotnost brutto (kg) : 13,2
EAN : 4242003832608
Příkon (W) : 1500
Napětí (V) : 220-240
Frekvence (Hz) : 50/60
Délka přívodního kabelu (cm) : 100,0
Typ zástrčky : Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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TI955209RW
EQ.9 plus s500
Plně automatický kávovar
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Vybavení

Chuť

# Příprava One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Espresso Doppio, káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva s
mlékem pouhým stisknutím tlačítka

# baristaMode: další možnosti nastavení aroma pro pravé znalce

# Ještě vyšší extrakce aroma díky nastavitelné době spaření

# aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného
aroma

# Individuální nastavení teploty nápoje

Komfort

# TFT display s interaktivním ovládáním menu

# superSilent: nejtišší plnoautomatický kávovar Siemens díky výrazné
redukci hluku

# personalCoffee Pro: nastavení osobních nápojů až pro 10 osob

# Výškově nastavitelná výpusť kávy mléka: Až 15 cm vysoké skleničky
na Latte Macchiato

# oneTouch DoubleCup: Příprava dvou samostatných šálků u všech
káv a mléčných specialit

# vyjímatelný zásobník na vodu (2.3 l objem)

# včasné upozornění na nedostatek vody či kávových zrn

Výkon

# Tichý keramický mlýnek

# One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky
inovovanému napěňovači mléka

# Separátní výpusť mléčná pěna, teplé mléko, horká voda

# významná úspora času: nejrychlejší první šálek!

# tlak čerpadla: 19 barů

# Aktivní předehřívání šálků (možnost zapnout / vypnout)

# separátní zásobník na mletou kávu

# Záruka 15000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního
šálku až po 15 000 šálek (platí pro nekomerční použití do 24
měsíců)

Hygiena

# Vyjímatelná spařovací jednotka

# autoMilk Clean: Plně automatické parní čištění mléčného systému
po každé přípravě mléčného nápoje.

# tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění
pod tekoucí vodou nebo v myčce

# automatický čistící program při zapnutí, a vypnutí

# odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu

# Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v
programu Calc n clean

# Ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou vodního filtru,
odvápněním a čištěním

Různé

# Vestavěná nádrž na mléko: snadno vyjímatelná, vejde se do dveří
lednice, omyvatelná v myčce

# Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (290g)

# Podsvícení tlačítek

# Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)

# Jazyk displeje programovatelný

# dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není
možné

# Délka napájecího kabelu: 1 m

# příkon: max. 1500 W

Příslušenství

# Příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko
z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody,
tuk k promazání spařovací jednotky

# Samostatně dostupný adaptér na krabici mléka: můžete si vybrat,
jestli využijete vestavěnou nádobu na mléko, nebo použijete
adaptér pro připojení jiné nádoby, např. krabice s mlékem.

# Samostatně dostupné příslušenství: čistící tablety (TZ80001),
odvápňovací tablety (TZ80002), vodní filtr BRITA Intenza
(TZ70003), sada pro údržbu plnoautomatického kávovaru
(TZ80004), adaptér na krabici od mléka (TZ90008), nádoba na
mléko (TZ90009)


