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Ekspres Electrolux KBC65T Użyj Kodu
ELE7 Natychmiastowa Wysyłka !!!
Cena

7 312,15 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

KBC65T

Kod producenta

KBC65T

Opis produktu
Wbudowany ekspres do kawy z serii 900, który pozwala przyrządzać wszystkie rodzaje kawy zgodnie z upodobaniami, z
ustawieniem MultiCap i dzbankiem cappuccinatore, kolor czarny.

Twój domowy barista
Teraz możesz delektować się w domu wspaniałą kawą z ekspresu serii 900. Pozwala on łatwo przyrządzić wszystkie rodzaje
kawy – od espresso po cappuccino. Wystarczy wybrać ulubioną, a urządzenie zajmie się resztą z precyzją godną baristy.

Kawa jaką lubisz
Wybierając rodzaj kawy możesz szybko zwiększyć lub zmniejszyć jej moc według własnych upodobań i pory dnia, od mocnej
kawy na poranne orzeźwienie po delikatny napój na wieczór.

Idealne cappuccino z funkcją wyboru ilości mleka
Przyrządzaj idealne latte – a także cappuccino, macchiato lub flat white – korzystając z funkcji wyboru ilości mleka. Za
dotknięciem przycisku pozwala ona określić idealną ilość mleka w Twoich ulubionych gorących napojach.

Prawdziwe cappuccino na zawołanie
Sekretem idealnego cappuccino jest mleko. Nasz ekspres jest wyposażony w dzbanek cappuccinatore, który pozwoli
delektować się idealnym smakiem cappuccino, kiedykolwiek zachcesz. Dzięki wykorzystaniu gorącego powietrza uzyskanie
jedwabistej pianki nigdy nie było łatwiejsze.

MultiCup - parzenie dwóch filiżanek kawy na raz
Ustawienie MultiCup pozwoli wygodnie zaparzyć za jednym razem dwie filiżanki kawy. Niezależnie od tego, czy zechcesz
zaparzyć poobiednią kawę dla rodziny, czy podać ją większej grupie gości, teraz zrobisz to z łatwością.
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Dane techniczne
Dane techniczne

Wbudowany ekspres do kawy
Podświetlenie obszaru wylotu kawy
Pojemność młynka do kawy: 200 g
Do kawy mielonej
Funkcja Autostart
Pojemność zbiornika na wodę: 1.8 l
Dwie niezależne grzałki do kawy i gorącej wody
Wskaźnik wypełnienia szuflady na resztki
Wskaźnik braku wody
Wskaźnik uzupełniania ziaren kawy
Wydajność

Całkowite obciążenie elektryczne [W]: 1350
Instalacja

Kolor: czarny matowy
Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]: 450x560x550
Wysokość [mm]: 455
Szerokość [mm]: 594
Głębokość [mm]: 361
Wymagany bezpiecznik [A]: No
Inne

Etykieta PNC: 942 401 551
Nazwa produktu: Ekspres ciśnieniowy seria 900
Pojemnik na wodę [l]: wyjmowalny
Szuflada: brak
Napięcie [V]: 220-240
Kod produktu (PNC): 942 401 551
Kod EAN: 7332543660810
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