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5 utsökta kaﬀevarianter gjorda på färska bönor
LatteGo, det snabbaste mjölkrengöringssystemet någonsin*
Gör enkelt aromatiska kaﬀevarianter som Espresso, kaﬀe, cappuccino och latte
macchiato med en knapptryckning. LatteGo avrundar mjölkvarianterna med ett
lent och mjukt skum, är enkel att installera och rengörs på så lite som 15 sekunder*
Många olika kaﬀesorter anpassade efter din smak
Fem kaﬀedrycker inom räckhåll, inklusive cappuccino
Silkeslent mjölkskum tack vare LatteGo-systemet med hög hastighet
Lätt att välja kaﬀe tack vare intuitiv pekskärm
Justera aromstyrka och mängd med My Coﬀee Choice
Justera enkelt efter din smak med en kvarn med 12 steg
Kaﬀe av hög kvalitet från färska bönor
Perfekt temperatur, arom och cremalager – kopp efter kopp*
20 000 koppar ﬁnt kaﬀe med hållbar keramisk kvarn
Håll bönorna färska längre tack vare aromförseglingen
Enkel användning och rengöring så att du kan njuta varje dag
LatteGo är fantastiskt lätt att rengöra: 2 delar, inga rör
Upp till 5 000 koppar* utan avkalkning med AquaClean
Enkel rengöring tack vare den löstagbara bryggruppen
Delar som smidigt kan diskas i diskmaskin
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Funktioner
Fem aromatiska kaﬀedrycker

My Coﬀee Choice

Kvarnar i 100 % keramik

Njut av dina favoritkaﬀedrycker under speciella
ögonblick. Oavsett om du längtar efter en
espresso, en kopp kaﬀe eller en mjölkbaserad
variant får du med den helautomatiska
espressomaskinen en perfekt smakupplevelse
på nolltid utan krångel!

Justera dryckens styrka och mängd med
menyn My Coﬀee Choice. Välj enkelt bland tre
olika inställningar enligt dina önskemål.

Våra kvarnar i 100 % äkta keramik: extremt
hårda och exakta, så att du kan njuta av färskt
aromatiskt kaﬀe, i minst 20 000 koppar.

Kvarnjustering i 12 steg

Mjölksystem utan rör i två delar

Våra tåliga keramiska kvarnar kan justeras i 12
steg, så du kan mala bönorna till allt från ett
ﬁnt pulver till grövre korn.

Vårt mjölksystem i två delar har inga rör eller
dolda delar och kan rengöras på så lite som 15
sekunder under kranen* eller i diskmaskinen.

Perfekt temperatur och arom

AquaClean-ﬁlter

Det smarta aromextraheringssystemet tar på ett
intelligent sätt fram den optimala balansen
mellan bryggtemperatur och aromextrahering
genom att hålla vattentemperaturen mellan 90
och 98 °C, samtidigt som det reglerar
vattenﬂödet så att du kan dricka fantastiskt gott
kaﬀe.

Genom att byta ﬁltret när maskinen uppmanar
dig att göra det behöver du inte avkalka på upp
till 5 000** koppar, samtidigt som du får klart
och rent vatten varje gång.

LatteGo-mjölksystemet

Toppa ditt kaﬀe med ett silkeslent lager
mjölkskum. LatteGo blandar mjölk och luft med
hög hastighet i den runda skumbehållaren, och
när temperaturen sedan är exakt hälls ett
krämigt lager med mjölkskum ned i koppen.
Intuitiv pekskärm

Den oemotståndliga smaken och aromen hos
kaﬀe gjort på färska bönor är bara en
knapptryckning bort. Med vår intuitiva pekskärm
kan du enkelt välja ditt favoritkaﬀe.
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Speciﬁkationer
Tillbehör
Medföljer: Kaﬀemått, Testremsa för
vattenhårdhet, AquaClean-ﬁlter, Förvaringslock
till LatteGo, Smörjrör
Ursprungsland
Formgiven i: Italien
Tillverkad i: Rumänien
Allmänna speciﬁkationer
Enkel att rengöra och underhålla: Kompatibel
med AquaClean-ﬁlter
Justerbar piphöjd: 85–145 mm
Mjölklösning: LatteGo
Användargränssnitt: Visning av pekskärm
Delar som kan diskas i diskmaskin:
droppbricka, LatteGo
Service
2 års garanti

Hållbarhet
ECO-inställning
Energimärkning: A-klass
Strömförbrukning, bryggning: 1 500 W
Återvinningsbart förpackningsmaterial: >
95 %

Anpassning
Inställningar för aromstyrka: 3
Inställningar för kvarnen: 12
Aromakontroll innan brygd
Temperaturinställningar: 3
Kaﬀe- och mjölkvolym: Justerbar

Tekniska speciﬁkationer
Mjölkkanna, kapacitet: 0,26 L
Avfallsbehållare, kapacitet: 12 portioner
Frekvens: 50 Hz
Spänning: 230 V
Färg och behandling: Svart, Blank svart
Sladdlängd: 100 cm
Filterkompatibilitet: AquaClean
Avfallsbehållare: Åtkomst från framsidan
Vattentank: Åtkomst från framsidan
Produktens vikt: 8 kg
Produktstorlek: 246 x 371 x 433 mm
Kaﬀebönkapacitet: 275 g
Kapacitet, vattentank: 1,8 L
Pumptryck: 15 bar

Variation
Drycker: Espresso,, Varmt vatten, Cappuccino,
Kaﬀe, Latte macchiato, Americano
Kaﬀepulveralternativ
Dubbel kopp
Dubbel kopp med mjölk: Nej
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Övriga funktioner
Löstagbar bryggrupp
Aromförsegling
Guidad avkalkning
AquaClean

* Baserat på åtta ﬁlterbyten som anges av maskinen. Det
faktiska antalet koppar beror på valda kaﬀevarianter,
sköljning och rengöringsmönster.
* Baserat på konsumenttester i Tyskland som jämför
ledande (kaﬀe + mjölk) helautomatiska
espressomaskiner med en knapptryckning (2017)
* baserat på 70–82 °C

