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Avtomatski aparat za kavo, 50` Style

TIP

Kategorija: Kava • Družina: avtomat za kavo • Tip: avtomat za kavo • Moč: 1350 W • 

ESTETIKA

Barva: zaključek: mat • estetika: stil 50-ih • material ohišja: plastika • material sprednje plošče: aluminij • zaključek sprednje plošče: brušen s sijajnim robom • material 

pladnja za skodelico: aluminij • zaključek pladnja za skodelico: brušen s sijajnim robom : Fumé • Material ročaja posode: Umetna masa • Barva ročaja posode: Siva • 

Material razdeljevalnika kave: Umetna masa • Material parne palice: Jeklo

UKAZI

Vrsta ukazov: Gumbi • Material gumbov: Umetna masa • Barva gumbov: bela • Številčni gumbi za pijačo: 4 • Gumb za meni: 1 • Gumb za vklop / izklop: Da

PROGRAMI / FUNKCIJE

Funkcija primarnega menija: bela LED • Sekundarna funkcija menija: oranžna LED • Ristretto kava: Da • Espresso kava: Da • Kava: Da • Vroča voda: Da • Ristretto 

Light Coffee: Da • Espresso Light: Da • Dolga kava: Da • Para : Da • Nastavljiva stopnja mletja: Da • Nastavljiva dolžina kave: Da • Po višini nastavljiv izliv za kavo: Da 

• Izliv za kavo min / max: 90/135 mm (185 mm brez pladnja za kapljanje) • Programabilna nastavitev trdote vode: light / srednje / trdo • Samodejno izpiranje ob zagonu: 

Da • Ročno čiščenje posode za kavo: Da • Ročno čiščenje parne cevi: Da • Opozorilo za odstranjevanje vodnega kamna: Da • Opozorilo o polni posodi za kavno 

usedlino: Da • Opozorilo o prazni posodi za kavna zrna: Da • Opozorilo o praznem / manjkajočem rezervoarju za vodo: Da

• Manjkajoče / napačno vstavljeno opozorilo skupine za pripravo kave: Da • Zvočni signali: neobvezno • Kavni kabel sveti: Da • Samodejni izklop: Da (po 20 minutah 

nedejavnosti)
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TEHNIČNE LASTNOSTI

Ogrevalni sistem: Termoblok • Tlak črpalke: 19 barov • Odstranljiva skupina za kavo: Da • Prostornina posode za zrnje: 150 g • Prostornina posode za usedline: 8 • 

Odstranljiv rezervoar za vodo: Da • Prostornina rezervoarja za vodo: 1,4 l • Pladenj za kapljanje: Da • Koplje dovod pare: Da

ELEKTRIČNA POVEZAVA

Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca Hz: 50/60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 1 m

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka: 180x433x336 mm • Širina izdelka: 180 mm • Globina izdelka: 433 mm • Širina pakiranega izdelka: 495 mm • Globina zapakiranega izdelka: 265 

mm • Višina zapakiranega izdelka: 445 mm • Višina izdelka: 336 mm • Neto teža (kg): 5.000 kg

Vključeni dodatki za opremo

Čopič za čiščenje skupine za kuhanje in mlin: Da
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