N 90, Кафеавтомат за вграждане, Черно
C17KS61H0

Вграденият кафе автомат с Home Connect: предлага
несравнимо разнообразие с най-висок комфорт.
√ Aroma Double Shot – Силно кафе с по-малко горчивина
благодарение на двата процеса - смилане и варене на кафето
√ Home Connect – Открийте интелигентните домакински уреди,
които улесняват ежедневието
√ Intelligent Heater Inside – Системата Senso Flow гарантира
правилната температура и най-добрия аромат
√ My Coﬀee – Запазете 8-те си любими напитки по име направете всяка една от тях само с едно натискане.
√ One Touch Double Cup – Вашият избор на еспресо или
млечни напитки с едно натискане на бутон - дори две чаши
едновременно.

Features
Техническа информация
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Дюза за пяна : не
дисплей : не
система за водна защита : не
Размер на дози : Всички чаши
размери на уреда : 455 x 596 x 377 mm
размери на опакован уред (В х Ш х Д) : 540 x 478 x 670 mm
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 449 x 558 x 356 mm
EAN код : 4242004234470
Мощност на електрическата връзка : 1600 W
Ток : 10 A
Напрежение : 220-240 V
Честота : 50/60 Hz
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
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Features
Аромат
●

●

●
●

●

сте далеч от дома си, използвайки мобилната телефонна
мрежа.

SensoFlowSystem: иновативната система за загряване
гарантира максимален аромат благодарение на постоянна
идеална температура на попарване

●

Функция „с натискане на бутон” за приготвяне на: ристрето
(късо еспресо), еспресо, еспресо макиато, кафе, капучино,
лате макиато, кафе с мляко

●

AromaDoubleShot: Много силно кафе без компромис с аромата
Индивидуално настройване на температурата на напитката:
кафе (3 степени), гореща вода (4 степени)
Подходящ за филтър за вода Brita: подобрява вкуса на кафето
и удължава живота на уреда

●

●

Удобство
●
●

●

●

●

●
●

●

●

TFT дисплей с интерактивно управление на менюто
MyCoﬀee: 8 запаметени любими напитки - с индивидуално име
и настроено съотношение на смесване на мляко и еспресо
IndividualCupVolume: индивидуална настройка на дължината на
напитките, за да бъде чашата Ви пълна точно колкото искате.
Чучур за кафе и капучинатор регулируеми по височина: дори
за 15 cm високи чаши за лате макиато
OneTouch DoubleCup: приготвяне на две чаши едновременно
от всички кафе и млечни специалитети

●

●

●

Ранно предупреждаване когато контейнера за кафе и
резервоара за вода са пред изчерпване

Кратка инструкция за употреба: винаги под ръка, в уреда
Висококачествена керамична мелничка SilentCeram Drive
CoﬀeeSensor Pro: мелницата се напасва автоматично към
сорта кафе-зърна
One-Touch кафе и млечни специалитети с особено фина
млечна пяна благодарение на иновативна млечна дюза
В допълнение към напитките може да бъде избрано: млечна
пяна, топло мляко, гореща вода
Съкратено време на загряване: най-бърза първа чашка

●

Водна помпа с налягане 19 bar

●

Отделен съд за предварително смляно кафе
Гаранция 15.000 чаши: постоянно високо качество от първата
до 15.000 чаша (при непрофесионална употреба в рамките на
24 месеца)

Home Connect
●
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●

●

Гъвкаво решение: преценете сами дали да използвате
контейнера за мляко или друг съд, например кутия с мляко

●

●

●

Подвижен резервоар за вода с обем 2.4 л

Ефективност
●

●

Открийте новия начин за контролиране на домакинските
уреди: приложението Home Connect дава достъп до
устройството отвсякъде - вкъщи, като използвате WiFi, когато

●

Дистанционно стартиране: Изберете и конфигурирайте
напитките в приложението, след това дистанционно
стартирайте приготвянето на напитката
CoﬀeePlaylist: Въведете няколко желания за напитки
наведнъж, напр. за посетители; тогава уредът ще ги подготви
един след друг.
CoﬀeeWorld: 17 допълнителни международни кафе
специалитети са на разположение в приложението - от
австралийско Flat White до виенско Melange до колумбийски
Cortado
Рецепти за кафе: Приложението предлага разнообразие от
рецепти, включващи кафе, които могат да бъдат прехвърлени
към уреда или в печка Home Connect - от Espresso Crème
brûlée до подложка от еленско месо с кафени хруски.
Кафе ноу-хау: Приложението включва интересни познания по
темата кафе, напр. сортове на зърната, методи за събиране
или техники за печене
Ръководство за потребителя: Цифровото ръководство
за потребителя е готово за употреба по всяко време в
приложението
Обслужване на клиенти: В случай на технически проблеми,
отдел обслужването на клиентите има дистанционен достъп до
уреда - ако позволите, разбира се.
Сигурност: Сигурността е основен приоритет в Home Connect.
Приложението Home Connect е тествано и сертифицирано от
TÜV IT. А кодираният трансфер на данни чрез протокола Home
Connect предпазва от неоторизиран достъп.
Наличността на функцията Home Connect зависи от
наличността на услугите Home Connect във вашата страна.
Услугата Home Connect не се предлага във всяка страна за повече информация, моля, проверете на www.homeconnect.com
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Features
Почистване
●

●

●

●

●

●

●

●

Свалящ се блок за приготвяне на кафе: лесно и хигиенично
почистване под течаща вода
AutoMilk Clean: напълно автоматично парно почистване на
млечната система след всяка напитка
Всички части на дюзата за мляко са лесни за сваляне,
разглобяване и почистване под течаща вода или в миялна
машина
Функцията SinglePortion Cleaning осигурява добър вкус на
кафето и идеална чистота
Автоматична програма за бързо изплакване при включване,
изключване
Свалящ се съд за събиране на прелялата вода и утайката от
кафе
Calc'nClean: Автоматична програма за почистване и
премахване на котления камък
Индикация за оставащия брой чаши кафе до следващо:
декалциниране, почистване, смяна на водния филтър

Друго
●

●

Контейнерите за вода, мляко и кафе са лесно достъпни,
скрити зад врата, за да бъде кухнята винаги подредена.
Съд за кафе на зърна с капак за запазване на аромата на
кафето (за макс.500 г кафе)

●

Регулируеми настройки на мелене (многостепенно)

●

Възможност за избор на език

●

●

Защита за деца: заключване, предотвратяващо нежелано
включване на машината
Захранваща мощност: 1600 W

Аксесоари
●

●
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Изолиран контейнер за мляко с алуминиев корпус (0.5 л.
вместимост)
Допълнителни аксесоари: мерителна лъжичка, тестова лента
за установяване твърдостта на водата, воден филтър BRITA,
силиконово маркуче за свързване с млечната дюза, изолиран
съд за мляко, винтове за монтаж
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оразмерени чертежи
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