
Máquinas de café expresso
totalmente automáticas

Series 5000

 
3 bebidas

Acessório p/ espuma de leite
clássico

Antracite

AquaClean

 
EP5314/10

3 tipos de bebidas com café a partir de grãos

frescos facilitadas
Bebidas com café e expressos aromáticos na ponta dos seus

dedos

Desfrute de bebidas com café aromáticas preparadas a partir de grãos frescos ao

tocar num único botão. Todas as bebidas, incluindo café expresso, café longo e

Americano são personalizáveis na sua intensidade, temperatura e volume.

Café de alta qualidade feito com grãos frescos

20 000 chávenas do melhor café com moinhos resistentes em cerâmica

Café à temperatura perfeita com o nosso sistema Thermoblock

Mantenha os seus grãos frescos durante mais tempo com a proteção de aroma

Variedade de cafés personalizáveis ao seu gosto

Espuma deliciosa graças ao acessório para espuma de leite

Ajustável, 5 definições de intensidade do aroma e regulações do moinho

Ajustar e guardar o seu perfil de utilizador pessoal

Utilização e limpeza sem esforço, para o prazer diário

Limpeza fácil graças ao bloco de preparação totalmente amovível

Até 5000 chávenas* sem descalcificações graças ao AquaClean
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Destaques

Moinho 100% em cerâmica

Os nossos moinhos são 100% em cerâmica:

extremamente rígidos e precisos, para que

possa saborear o seu café aromático fresco

durante, pelo menos, 20 000 chávenas.

Thermoblock

O Thermoblock garante café e cappuccino

sempre quentes para a sua família à

temperatura perfeita. O segredo está na sua

estrutura leve em alumínio e em aço

inoxidável, que pode atingir altas temperaturas

rapidamente.

Preserve o aroma dos grãos

A nova proteção de aroma protege os seus

grãos de café favoritos e garante que estes

preservam o seu aroma original ao longo do

tempo, ao mesmo tempo que reduzem o ruído

do moinho.

Acessório para espuma de leite

O acessório para espuma de leite clássico

fornece vapor, permitindo que prepare

facilmente espuma de leite suave e cremosa

para o seu cappuccino. Para além disso,

também é fácil de limpar, uma vez que possui

apenas duas peças.

Personalizar os seus cafés

Esta máquina completamente automática

oferece inúmeras opções fantásticas para

personalizar a sua bebida de acordo com o

seu gosto. Pode personalizar facilmente e

memorizar a quantidade, o sabor e a

temperatura para cada bebida. Sinta-se

confiante para explorar, experimentar e

imaginar qualquer bebida!

Função MEMO

Obterá sempre uma chávena do café preparado

segundo as suas preferências pessoais graças

à nossa função de memória,

que lhe permite ajustar e memorizar a

quantidade de café e cappuccino da sua

chávena. Com esta função, a máquina saberá

exactamente como prefere o seu café e

cappuccino.

Bloco de preparação amovível

O bloco de preparação é o coração de todas as

máquinas de café totalmente automáticas e

deve ser limpo regularmente. O bloco de

preparação amovível permite-lhe limpá-lo em

profundidade através de um simples

enxaguamento em água corrente.

Filtro AquaClean

Ao trocar o filtro após tal ser solicitado pela

máquina, não é necessário descalcificar a

máquina até 5000 chávenas*, podendo

desfrutar de água limpa e pura.
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Especificações

Design

Cor: Antracite

País de origem

Fabricada na: Roménia

Especificações gerais

Facilidade de limpeza e manutenção:

Compatível com filtro AquaClean

Sistema para leite: Acessório p/ espuma de

leite clássico

Interface do utilizador: Ecrã básico

Especificações técnicas

Capacidade do recipiente de resíduos:

15 doses

Frequência: 50 Hz

Altura máx. da chávena: 150 mm

Voltagem: 230 V

Comprimento do cabo de alimentação:

>100 cm

Recipiente para resíduos: Acesso na parte

frontal

Depósito de água: Acesso na parte superior

Peso do produto: 7,2 kg

Dimensões do produto: 221 x 340 x 430 mm

Capacidade de grãos de café: 250 g

Capacidade do depósito de água: 1,8 L

Personalização

Definições de intensidade do aroma: 5

Quantidade de café: Ajustável

Regulações do moinho: 5

Controlo de aroma na pré-preparação: Não

Perfis de utilizador: 1

Regulações de temperatura: 3

Variedade

Bebidas: Expresso, Água quente, Café,

Americano

Opção de café moído

Chávena dupla

Outras funcionalidades

Enxaguamento automático e descalcificação

assistida

Interruptor principal com botão ligar/desligar

Caldeira de aquecimento rápido

Bloco de preparação amovível

Gusto perfetto

* Com base em 8 substituições do filtro conforme

indicado pela máquina. O número real de chávenas

depende das variedades de café selecionadas e dos

padrões de enxaguamento e de limpeza.
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