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Velký výběr nápojů mnoha oblíbených značek
Perfektní kvalita nápojů díky inteligentní spařovací jednotce
Jednoduchá příprava nápojů díky obsluze stiskem jednoho
tlačítka
Individuální příprava kávových specialit - přesně podle vašich
představ
Vhodné pro všechny šálky a sklenice díky snadné výškově
nastavitelné podestě na šálky

Technické údaje
Rozměry spotřebiče (mm) :
265 x 175 x 305
Rozměry zabaleného spotřebice (mm) :
310 x 225 x 360
Dimensions of the master case (mm) :
620 x 230 x 370
Rozměry palety :
200 x 80 x 120
Množství obalu na kartón :
2
Počet spotřebičů na paletě :
60
Units per layer :
30
Hmotnost netto (kg) :
2,092
Hmotnost brutto (kg) :
2,6
Příkon (W) :
1400
Napětí (V) :
220-240
Frekvence (Hz) :
50/60
Délka přívodního kabelu (cm) :
90,0
Typ zástrčky :
Zalitá zástrčka s uzemněním
Aprobační certiﬁkáty :
CE, VDE

'!2E20AF-aifahb!
zvláštní příslušenství
TCZ6004 : TASSIMO descaling tablets
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- Zvláštní příslušenství: servis - č.: 310967 - speciální

odvápňovací tablety pro automatický odvápňovací proces
přístroje Tassimo

TAS1006
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Široká nabídka nápojů

- Rozmanitá nabídka teplých nápojů silné espresso, lahodná

Caﬀé Crema, voňavé Cappuccino, klasické Latte Macchiato,
karamelové Latte Macchiato, a horká čokoláda, .

- Značky Carte Noire, Jacobs Krönung a Milka jsou zárukou
skutečné kvality nápojů

- Patentovaná technologie INTELLIBREW™: přístroj sám rozezná
a uvaří nápoj podle údajů, které si načte z čárového kódu na
kapsli.

- Každý T Disc je neprodyšně uzavřen a obsahuje vysoce kvalitní
přísady.

- Žádný přenos chutí díky automatickému čištění trysek po
každém šálku

Nejvyšší komfort a pohodlí

- Plnoautomatická příprava stiskem jednoho tlačítka
- Jedinečný systém průtokového ohřívače
- LED ukazatele informují o stavu přístroje
- Automatický čistící a odvápňovací program pomocí servisního
T DISCu (součástí balení)

- Výškově nastavitelný a vyjímatelný podstavec na šálky s

nerezovou mřížkou: vhodný pro všechny velikosti hrníčků a
sklenic

- Odnímatelná nádržka na vodu integrovaná na boční straně s
objemem 0.7 l

Kompaktní a nadčasový design

- Kompaktní a nadčasový design
- Dostupné i v jiných atraktivních barevných variantách
Rychlá příprava a úspora energie

- Inovativní technologie ohřívání: ohřeje se pouze nezbytně
nutné množství vody.

- Nízká spotřeba energie: automatické vypnutí po ukončení
spařovacího cyklu

Technická speciﬁkace

- Příkon: 1400 W
- Rozměry výrobku VxŠxH: 265 mm x 175 mm x 305 mm
- Váha včetně balení (kg): 2.56 kg
Příslušenství
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