
CVA 6401
Espressor încorporat
cu sist.de boabe de cafea și cu OneTouch for Two pt.savoare perfectă a cafelei.

• Rezultate perfecte și aromă intensă a
cafelei - AromaticSystem

• Perfecțiune complet automată -
OneTouch for Two

• Sistem de lapte comod și inovator -
sistemul de lapte EasyClick

• Curățare comodă, întreținere,
conservare. - Programe de curățare

• Sistem brevetat pentru ușă cu front
complet deschis - ComfortDoor

Preţ Lei 13.865**
** Toate prețurile includ TVA

Tip construcţie
Espressor incorporabil cu sistem pentru boabe •
Design
PureLine •
ContourLine •
Culoare Negru obsidian
Afişaj DirectSensor
Specialităţi de băut
Espresso •
Cafea •
Cappuccino •
Cafea dublă •
Latte macchiato •
Caffè latte •
Apă fierbinte •
Lapte fierbinte •
Spumă de lapte •
Beneficii clienţi
Preparare OneTouch •
One Touch şi OneTouch for Two •
Al doilea tip de cafea posibil folosind cafea măcinată •
Unitate de măcinare conică pentru conservarea aromei AromaticSystem
Profiluri de utilizator programabile 10
Grad de măcinare selectabil •
Cantitate măcinată programabilă •
Calitatea apei programabilă •
Temperatura apei programabilă •
Cantitatea de lapte poate fi programată •
Cantitatea de spumă de lapte poate fi programată •
Preparare prealabilă programabilă •
Funcţie de ibric de cafea •
Confortul utilizatorului
Selectare individuală a limbii •
Afişare dată •
Afişare oră din zi •
Ajustare pe înălţime a dispresorului central reglabilă la infinit
în cm 8,3

ComfortDoor •
BrilliantLight •
Mâner al uşii ascuns •
Recipiente uşor-accesibile •
Recipient de boabe de cafea detaşabil •
Capacitatea recipientului de boabe de cafea în g 500
Capacitatea recipientului de apă în l 2,3
Capacitatea recipientului de deşeuri în capsule 15
Oră de pornire programabilă •
Oră de oprire programabilă •
Oră de intrare în repaus programabilă •
Backup baterii pentru ceas în ore 200
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Curăţare confortabilă
Programe de curăţare avantajoase •
Funcţie de spălare automată •
Spălare automată a conductelor de lapte din recipientul de
apă •

ComfortClean •
Conducte de lapte detaşabile •
Unitate de preparare detaşabilă •
Duritate reglabilă a apei •
Eficienţă şi sustenabilitate
Opţiune mod Eco pentru economisire energiei •
Oprire noaptea •
Siguranţă
Blocare comenzi •
Sistem de protecţie a apei •
Date tehnice
Lăţime nişă în mm 560
Înălţime nişă în mm 448
Adâncime nişă în mm 500
Lăţime aparat electrocasnic în mm 595
Înălţime aparat electrocasnic în mm 452
Adâncime aparat electrocasnic în mm 487
Adâncimea cu uşa deschisă în cm 106,0
Putere electrică totală în kW 2,8
Tensiune în V 220-240
Tensiune nominală siguranţă în A 16
Număr de faze 1
Lungimea cablului electrică în m 2,0
Accesorii furnizate
Flacon de lapte - sticlă •
Agent detartrant •
Tablete de curăţare •
Agent de curăţare a conductelor de lapte •
Măsură de cafea pentru cafea măcinată •
Benzi de testare pentru testarea durităţii apei •
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CVA5060, CVA6401, CVA6800, unitate înaltă (schiţe de
instalare)

CVA 5060, CVA 6401, CVA 6800 + cuptor într-o unitate
înaltă (diagramă de instalare)
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