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Напълно 
автоматични машини 
за еспресо

• 12 напитки
• Решение за мляко LatteGo
•Хром
• TFT дисплей
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Приготвянето на 12 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате 
макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка 
млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*

Най-различни видове кафе, персонализирани за вашия вкус
• Гладко като коприна капучино; прясно приготвено от вас у дома.
• Лесен избор на вашето кафе с интуитивния дисплей
• Регулирайте силата и плътността на аромата с персонализиране на кафе
• Идеалната чаша кафе – всеки път – благодарение на 4-те потребителски профила
• Насладете се на 12 напитки на една ръка разстояние, включително café au lait

Висококачествено кафе от свежи зърна
• 20 000 чаши най-фино кафе с издръжливи керамични мелачки
• Идеалните температура, аромат и каймак – чаша след чаша*
• Лесно настройвайте според вкуса си с 12-степенна мелачка на нива
• Още повече вкус благодарение на функцията за допълнителна доза

Безпроблемно използване и почистване за всекидневна употреба
• Лесно почистване благодарение на напълно подвижния блок за приготвяне
• До 5000 чаши* без декалциране благодарение на AquaClean
• Първокласна машина, елегантно създадена за кухнята ви



 LatteGo система за мляко

Насладете се на гладко като коприна 
капучино дори и с любимите си алтернативи 
на млякото на растителна основа. 
Благодарение на технологията за вихрово 
разпенване LatteGo трансформира различни 
видове мляко и алтернативи на растителна 
основа с правилното количество мазнини и 
протеини в най-добрия възможен плътен 
слой пяна.

12 вкусни кафе напитки

За всеки момент има кафе, на което да се 
насладите. От силно еспресо до приятно 
капучино – вашата напълно автоматична 
машина за еспресо предоставя перфектен 
резултат без усилия и за кратко време.

Интуитивен дисплей

Малко стои между вас и следващата ви чаша 
вкусно кафе с лесния за използване дисплей. 
С няколко стъпки можете да 
персонализирате аромата на кафе от свежи 

зърна и така желаното кафе може да стане 
реалност.

Персонализиране на кафе

Направете всяко кафе по свой вкус с лесно 
регулируемите настройки за 
персонализиране на кафе за интензивност, 
дължина на кафето и млякото.

Потребителски профили
Наслаждавайте се на кафето, което обичате, 
по същия начин всеки път с четири 
потребителски профила, които съхраняват 
персонализираните ви рецепти. С 
допълнителен профил за гост вашите 
посетители могат да се наслаждават на кафе 
точно както им харесва, без да променят 
вашите предпочитания.

Функция за допълнителна доза

Увеличете интензивността на напитката с 
функцията за допълнителна доза за 
персонализиране на кафе, която добавя 
силен вкус без горчивина.

Идеална температура и аромат

Системата Aroma Extract интелигентно 
постига оптимален баланс между 
температурата на приготвяне и извличането 
на аромата, като поддържа температурата 
на водата между 90 и 98 °C, като 
същевременно регулира дебита на водната 
струя, за да можете да се насладите на 
вкусно кафе.

12-степенно регулиране на мелачките

Нашите издръжливи керамични мелачки 
могат да се регулират в 12 стъпки, така че да 
можете да превърнете зърната във всичко – 
от изключително фино прахообразно 
смилане до грубо смилане.

100% керамични мелачки

Насладете се на пълния вкус на кафето си с 
нашата износоустойчива керамична 
мелачка. Нашите мелачки с остри ръбове 
извличат най-добрия аромат и вкус от 
зърната. Изработени са от 100% керамичен 
материал, който гарантира, че с тях ще 
можете да приготвите най-малко 20 000 
чаши – от едро до свръхфино смлени зърна.
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Технически спецификации
• Волтаж: 230 V
• Цвят(ове): Черно
• Произведено в: Румъния
• Регулируема височина на улея: 85 – 145 mm
• Включено: Мерителна лъжица, Тестова лента за 
твърдост на водата, Филтър AquaClean, Туба със 
смазка, LatteGo капак за съхранение

• Дължина на кабела: 100 cm
• Проектиран във: Италия
• Млечно решение: LatteGo
• Почистване на частите в съдомиялна: Тавичка за 
отцеждане, LatteGo

• Лесно почистване и поддръжка: Съвместим с 
филтър AquaClean

• Честота: 50 Hz
• Капацитет на каната за мляко: 0,26 l
• Капацитет на съда за отпадъци: 12 servings
• Обем на воден резервоар: 1,8 l
• Вместимост за кафе на зърна: 275 g
• Тегло на продукта: 8 kg
• Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
• Воден резервоар: Достъп отпред
• Съвместимост на филтъра: AquaClean
• Налягане на помпата: 15 bar
• Тип дисплей: TFT
• Размери на продукта: 246x372x433 mm
• Покритие: Хромирана

Персонализиране
• Настройки на силата на аромата: 5

• Настройки на мелачката: 12
• Дължина на кафе и мляко: Регулируема
• Контрол на аромата при предварително 
приготвяне

• Потребителски профили: 4, Гост
• Настройки за температурата: 3

Разнообразие
• Напитки: Еспресо, Кафе, Американо, Капучино, 
Лате макиато, Кафе с мляко без пяна, Café au 
Lait, Кафе лате, Крема кафе, Ристрето, Дълго 
еспресо, Функция за чаша за пътуване, Млечна 
пяна, Гореща вода

• Опция за мляно кафе
• Двойна чаша
• Двойна чаша мляко: Не

Други характеристики
• Подвижен блок за приготвяне
• Уплътнение Aroma: да
• Направлявано премахване на накипа: да
• AquaClean

Сервизно обслужване
• 2 години гаранция

Устойчивост
• ECO настройка
• Потребление на енергия при приготвяне: 

1500 W
• Рециклируеми материали на опаковката: > 95%
•
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* Въз основа на потребителско проучване в Германия за напълно 
автоматични машини за еспресо (2018).

* Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на 
кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на 
избраните видове кафе, на изплакването и почистването.

* на базата на 70–82 °C
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