
CMS4604NR
Kavni aparat, Dolce Stil Novo, Avtomatski, Črn

TIHO
Z 20 % manj hrupa kot prejšnji model so novi kavni 

avtomati med najtišjimi na trgu.

HITRO
Popoln espresso pripravimo v samo 10 sekundah, za 
kapučino pa potrebujemo manj kot minuto.

EKOLOŠKI
Po švicarskih standardih FEA je poraba energije 

kavnih avtomatov le 41KW/H/leto

PREMIŠLJENO
Kavni aparati so primerni za vse okuse, z možnostjo 
uporabe kave v zrnju ali predzmlete kave, da dobite 
odlično brezkofeinsko kavo.

VRSTA

Družina izdelkov: Kavni aparat • Tip: Avtomatski • Kategorija: 45 cm kompakten • EAN koda: 8017709264369

ESTETIKA

Barva: Črna • Končna obdelava: Glossy • Estetika: Dolce Stil Novo • Končna obdelava komponent: Baker • Vrsta stekla: Eclipse

PROGRAM / FUNKCIJE

Št. napitkov: 13 • Funkcija vlivanja predgretja: Da • Funkcija kave (enojna): Da • Funkcija kave (dvojna): Da • Samodejno

Aparat za kapučino z ločeno posodo za mleko: Da • Funkcija tople vode: za čaj ali druge napitke: Da • Možnost mlete kave: Da

• Nastavljiva intenzivnost kave: 5 stopenj • Spremenljiva dolžina kave: 5 stopenj • Nastavljiva pena za kapučino: Da, 3 stopnje • Samodejno

odstranjevanje vodnega kamna: Da • Samodejno izpiranje: Ob vsakem vklopu/izklopu • Programiran samodejni vklop: Da • Variabilna kava

temperatura: 3 stopnje • Nastavljiv kavni mlin: Da, 13 stopenj • Signal za pomanjkanje vode: Da • Trdota vode: Da • Otroška ključavnica:

Da • Demo način: Da
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KONTROLE

Zaslon: 4,3'' TFT barvni soft touch • Vrsta nastavitve upravljanja: Upravljanje na dotik

TEHNIČNE LASTNOSTI

Mlinček: Polprofesionalni stožčasti mlin iz nerjavečega jekla • Predal za kavna zrnca: Da • Odstranljiva posoda za vodo: Da

• Predal za mleto kavo: Da • Po višini nastavljiv dulec za kavo: Da, 85-142 mm • Posoda za odpadno kavo: Da (14

enojni, 7 dvojnih) • Pladenj za kapljanje: Da • Parni razpršilnik: Da • Termični vrč: Da, nerjaveče jeklo 0,5 L s sistemom samodejnega čiščenja •

Grelni sistem: Thermoblock + Steamer • Odstranljiv vrč za mleko: Da • Držalo za skodelico: Da, ogrevano • Tlak črpalke: 15 barov • Voda

prostornina posode: 2,40 l • prostornina posode za kavna zrnca: 350 g • luči: 4 • tip luči: LED • namestitev: na teleskopsko

vodila z mehkim zapiranjem

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Nazivna moč: 1350 W • Napetost (V): 220-240 V • Frekvenca (Hz): 50-60 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 180 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka (mm): 455x595x470 • Širina (mm): 595 mm • Globina (mm): 470 mm • Neto teža (kg): 20.000 kg •

Bruto teža (kg): 29.000 kg • Višina (mm): 455 mm




