DE’LONGHI COFFEE
ECAM 610.55.SB

PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY

◼ TEN NEJLEPŠÍ POŽITEK Z KÁVY pro dokonalé aroma a chuťový zážitek. Díky
technologii „Bean Adapt“ jsou nastaveny parametry mletí tak, aby byla
zajištěna perfektní extrakce kávy a dosažení skvělého aroma z VAŠICH
kávových zrn.
◼ PERFEKTNÍ TEXTURA MLÉKA díky LatteCrema Systému, který byl navržen
tak, aby vytvořil tu nejlepší mléčnou pěnu jakou jste ochutnali: Váš
oblíbený mléčný nápoj si jednoduše připravíte stisknutím tlačítka.
◼ ŠÍROKÁ ŠKÁLA PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ. Od autentického Italského
Espressa po Cappuccino, od Kávy po Flat White, PrimaDonna Soul
umožní přípravu široké škály nápojů pouze jedním stisknutím. Navíc nabízí
speciální recepty jako Karafa kávy & Funkce čaje.
◼ UŽIJTE SI PRÉMIOVÉ INTUITIVNÍ ROZHRANÍ DÍKY 4,3” barevnému TFT displeji
a aplikaci Coffee Link pro jednoduché používání a komunikaci s
kávovarem.
◼ OBJEVTE nekonečnou personalizaci, neomezené rady a doporučení
pomocí aplikace Coffee Link.

ODPOUTEJTE DUŠI VAŠICH
KÁVOVÝCH ZRN
Odborník na kávu na dosah ruky, který
vám umožní optimalizovat extrakci
a výsledek v šálku pomocí několika
klepnutí v aplikaci Coffee Link
Kvalitní příprava kávy přinese dokonalý
požitek, AŤ UŽ SI VYBERETE JAKÁKOLIV
ZRNA

AUTOMATICKY & JEDNODUŠE
Užijte si jednoduchou a prémiovou
interakci díky velkému DOTYKOVÉMU
DISPLEJI.
Nápoje se zobrazují na domovské
stránce podle použití, takže máte k
dispozici vždy svůj oblíbený nápoj.
Oblíbené recepty můžete přípravit
také pomocí aplikace Coffee Link.

ŠIROKÁ NABÍDKA & PERFEKTNÍ
MLÉČNÁ PĚNA
18 nápojů na jeden dotek (včetně
zcela nového receptu Cortado),
jedinečné a přizpůsobitelné.
VAŠE dokonalé cappuccino a
všechny nápoje na bázi mléka lze
snadno připravit pouhým stisknutím
tlačítka.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry produktu (šxhxv)

mm

Váha produktu

Kg

12,2

Příkon

W

1450

V~Hz

220/240~50/60

bar

19

Napětí / Frekvence
Tlak

262x485x390mm

Kapacita nádržky na vodu

l

2,2

Kapacita zásobníku na kávová zrna

g

500

Kapacita nádobky na mléko

l

0,5

DE’LONGHI COFFEE
ECAM 610.55.SB
TEN NEJLEPŠÍ POŽITEK Z KÁVY pro dokonalé aroma a chuťový zážitek. Díky
technologii „Bean Adapt“ jsou nastaveny parametry mletí tak, aby byla
zajištěna perfektní extrakce kávy a dosažení skvělého aroma z VAŠICH
kávových zrn, PERFEKTNÍ TEXTURA MLÉKA díky LatteCrema Systému, který byl
navržen tak, aby vytvořil tu nejlepší mléčnou pěnu jakou jste ochutnali: Váš
oblíbený mléčný nápoj si jednoduše připravíte stisknutím tlačítka, ŠÍROKÁ
ŠKÁLA PŘEDNASTAVENÝCH RECEPTŮ. Od autentického Italského Espressa po
Cappuccino, od Kávy po Flat White, PrimaDonna Soul umožní přípravu široké
škály nápojů pouze jedním stisknutím. Navíc nabízí speciální recepty jako
Karafa kávy & Funkce čaje, UŽIJTE SI PRÉMIOVÉ INTUITIVNÍ ROZHRANÍ DÍKY
4,3” barevnému TFT displeji a aplikaci Coffee Link pro jednoduché používání
a komunikaci s kávovarem, OBJEVTE nekonečnou personalizaci, neomezené
rady a doporučení pomocí aplikace Coffee Link. Odborník na kávu na
dosah ruky, který vám umožní optimalizovat extrakci a výsledek v šálku
pomocí několika klepnutí v aplikaci Coffee Link. Kvalitní příprava kávy
přinese dokonalý požitek, AŤ UŽ SI VYBERETE JAKÁKOLIV ZRNA. 18 nápojů na
jeden dotek (včetně zcela nového receptu Cortado), jedinečné a
přizpůsobitelné. VAŠE dokonalé cappuccino a všechny nápoje na bázi
mléka lze snadno připravit pouhým stisknutím tlačítka.

PLNOAUTOMATICKÉ KÁVOVARY

