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Inbouw koffievolautomaat met OneTouchFunction - voor een
grote varatie aan koffiespecialiteiten met één druk op de knop

√ Aroma DoubleShot - een dubbel maal- en bereidingsproces voor
extra sterke koffie zonder bittere nasmaak.

√ Intelligent verwarmingssysteem - het Senso Flow systeem
garandeert de juiste temperatuur en het beste aroma.

√ MyCoffee – bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met een eigen
naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen.

√ OneTouch DoubleCup – je favoriete espresso- of melkdranken met
één druk op de knop, zelfs twee kopjes tegelijk.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Inbouw
Stoompijpje : Nee
Display : Nee
Waterbeveiligingssysteem : Nee
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar? : Alle kopjes
Afmetingen (HxBxD) : 455 x 596 x 377  mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 540 x 478 x 670  mm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 449 x 558 x 356  mm
EAN-code : 4242004173267
Minimale smeltveiligheid : 10  A
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 50/60  Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
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Uitrusting

Uitrusting:

● SensoFlow systeem: Het innovatieve verwarmingssysteem
garandeert altijd de maximale aroma opname door de ideale,
constante zettemperatuur

● AromaDoubleShot: extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt,
door een dubbel maal- en zetproces

● Optioneel BRITA Intenza waterfilter: verbetert de koffiesmaak en
verhoogt de levensduur van het apparaat

Design:

● TFT- kleuren display

● Verlichte toetsen en koffieuitloop

Comfort:

● MyCoffee, profiles: Bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren met eigen
naam en zelf samengestelde mix van melk en espressobonen

● One Touch-functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café
Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één
druk op de knop

● IndividualCupVolume: Kopjesgrootte individueel instelbaar, kopje
altijd gevuld zoals je dat zelf wilt.

● OneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle
koffie- en melk specialiteiten

● Temperatuurinstelling temperatuur koffie: 3 standen,, temperatuur
water: 4 standen

● Uitneembaar waterreservoir (2.4 liter inhoud)

● Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

● Tijdige indicatie bonen- en/of waterreservoir leeg

● Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs
hoge Latte Macchiato glazen passen eronder

Prestaties:

● silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar
keramiek

● CoffeeSensorPro: Het maalsysteem past zich automatisch aan de
boonsoort aan

● CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn
melkschuim

● milk foam, hot water apart beschikbaar

● Pompdruksysteem: 19 bar

● Instelbare maalgraad

● Aparte vulschacht voor gemalen koffie

● Kinderbeveiliging

Reiniging:

● Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder
de kraan

● Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

● SinglePortion Cleaning: Alle leidingen worden volledig geleegd na
iedere bereiding

● Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen

● Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig

● Calc'nClean

● Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of
gereinigd moet worden

● Water-, melk- en bonencontainers zijn gemakkelijk toegankelijk
achter de draaideur.

Toebehoren:

● Geïsoleerde melkcontainer met FreshLock deksel (0.5 l inhoud)

● Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, K**0030, 1 x
teststrip, Montageschroeven

Technische data:

● Inbouwmaten (hxbxd): <101041val_wo_unit> x
<101043val_wo_unit> x <101045val>

● Aansluitwaarde: 1600 Watt
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Maatschetsen


