
Volautomatische
espressomachines -
Refurbished

Series 5000

 
5 dranken

Geïntegreerde melkbeker

PianoBlack

AquaClean

 
EP5360

Eenvoudig 5 koffievarianten zetten van verse bonen

Geniet met een druk op de knop van romige drankjes zoals cappuccino en latte macchiato, gemaakt met verse

melk en koffiebonen. Van alle drankjes, inclusief espresso, koffie en Americano, kunt u de sterkte, temperatuur en

hoeveelheid naar wens aanpassen.

Ideaal voor elke dag en moeiteloos te reinigen en gebruiken

Eenvoudig schoonmaken dankzij de volledig afneembare zetgroep

Verwijder melkresten na elk gebruik met de schoonmaakfunctie voor het melksysteem

Tot 5000 kopjes* zonder ontkalken, dankzij AquaClean

Koffie van hoge kwaliteit, gemaakt van verse bonen

20.000 koppen van de beste koffie met duurzame keramische molens

Houd uw bonen langer vers dankzij de aroma-afdichting

Koffie op de perfecte temperatuur met onze Thermoblock

Allerlei soorten koffie afgestemd op uw smaak

Pas het volume aan, kies uit 5 aromasterktes en maak gebruik van 5 maalstanden

Glad melkschuim uit de melkopschuimer

Pas uw persoonlijke gebruikersprofiel aan en sla deze op

Geniet binnen een handomdraai van 5 koffievariaties, waaronder cappuccino
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Kenmerken

Afneembare zetgroep

De zetgroep is het hart van iedere

volautomatische koffiemachine en moet

regelmatig worden schoongemaakt. Doordat

de zetgroep afneembaar is, kunt u deze

grondig schoonmaken door hem af te spoelen

onder de kraan.

100% keramische molens

Onze molens zijn 100% zuiver keramisch: zeer

hard en precies, zodat u kunt genieten van

minstens 20.000 koppen verse aromatische

koffie.

Pas uw koffie naar uw smaak aan

Deze volautomatische machine biedt een

overvloed aan heerlijke opties om uw drankje

aan uw smaak aan te passen. U kunt

eenvoudig de hoeveelheid, sterkte en

temperatuur voor elke drank personaliseren en

opslaan. Voel u vrij om te experimenteren en

bedenk heerlijke drankjes!

Latte Perfetto-technologie

Elk kopje koffie dat u zet, wordt bedekt met een

zijdezachte melklaag die de smaakpapillen

streelt. De melkbeker zorgt ervoor dat de melk

twee keer wordt opgeschuimd. Zonder te

spetteren wordt er vervolgens een schuimlaag

van precies de juiste temperatuur in uw kop

gegoten. De beker kan ook handig in de

koelkast worden opgeborgen en is bijzonder

hygiënisch.

De aroma van bonen behouden

De nieuwe aroma-afdichting beschermt uw

favoriete koffiebonen en zorgt ervoor dat ze hun

oorspronkelijke aroma na verloop van tijd

behouden, terwijl de maalmolen minder geluid

maakt.

Snelle schoonmaakfunctie voor het

melksysteem

Dankzij de schoonmaakfunctie kunt u het

melksysteem na elk gebruik grondig spoelen

met één druk op de knop.

Thermoblock

De Thermoblock zorgt voor warme koffie en

cappuccino voor uw gezin, altijd op de juiste

temperatuur. Het geheim? De lichte behuizing

van aluminium en roestvrij staal kan snel hoge

temperaturen bereiken.

Geheugenfunctie

Dankzij de geheugenfunctie krijgt u altijd een

perfecte kop koffie of cappuccino die speciaal

volgens uw persoonlijke hoeveelheid wordt

opgeslagen en gezet. Door deze functie weet

uw apparaat precies hoe u uw koffie en

cappuccino het liefst drinkt.

AquaClean-filter

Door het filter op verzoek van de machine te

vervangen, hoeft u tot 5000 kopjes* uw

machine niet te ontkalken en krijgt u helder en

zuiver water.
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Specificaties

Land van herkomst

Geproduceerd in: Roemenië

Algemene specificaties

Eenvoudig te reinigen en onderhouden:

Compatibel met AquaClean-filter

Type beker: Basisbeker

Melkoplossing: Ingebouwde melkbeker, Snelle

schoonmaakfunctie voor het melksysteem

Gebruikersinterface: Basisdisplay

Technische specificaties

Capaciteit melkbeker: 0,5 l

Capaciteit koffiediklade: 15 porties

Frequentie: 50 Hz

Max. kophoogte: 150 millimeter

Voltage: 230 volt

Kleur en afwerking: PianoBlack

Snoerlengte: > 100 cm

Afvalbak: Toegang aan de voorkant

Waterres.: Toegang aan de bovenkant

Productgewicht: 7,2 kg

Afmetingen van het product: 221 x 340 x

430 millimeter

Capaciteit bonenreservoir: 250 g

Capaciteit waterreservoir: 1,8 l

Aanpassing

Instellingen voor aromasterkte: 5

Moleninstellingen: 5

Aroma instellen vóór het zetten: Nee

Gebruikersprofielen: 1

Temperatuurstanden: 3

Hoeveelheid koffie en melk: Instelbaar

Verscheidenheid

Dranken: Espresso, Heet water, Cappuccino,

Koffie, Melkschuim, Latte macchiato,

Americano

Optie voor gemalen koffie

Dubbele kop

Dubbele kop melk: Nee

Andere functies

Automatisch reinigen & begeleid ontkalken

Hoofdschakelaar AAN/UIT-knop

Snel opwarmende boiler

Afneembare zetgroep

Gusto perfetto

* Gebaseerd op 8 vervangende filters zoals aangegeven

door de machine. Het daadwerkelijke aantal kopjes is

afhankelijk van gekozen koffievarianten en van het

afspoelen en schoonmaken.
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