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EQ.3 s300
SASW
Volautomatische espressomachine
TI313219RW

De perfecte kofﬁe met het maximale comfort.
✓ Intelligent Heater inside: het sensoFlow System verzekert,
dankzij de ideale en constante watertemperatuur, een maximaal
kofﬁearoma.
✓ coffeeDirect: een perfect kopje kofﬁe op een eenvoudige manier
bereid
✓ oneTouch functie: alle kofﬁe specialiteiten met slechts één druk op
de knop - het maakt niet uit of het espresso, cappuccino of latte
macchiato is
✓ Comfort pakket: volledig uitgerust met talrijke opties en keuzes
✓ De keramische maalschijf heeft een lange levensduur en haalt het
maximale aroma uit iedere boon.

Kenmerken
Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) : 378 x 247 x 420
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 475 x 305 x 405
Palletafmetingen : 205 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet : 32
Nettogewicht (kg) : 7,522
Brutogewicht (kg) : 8,7
EAN-code : 4242003777695
Aansluitwaarde (W) : 1300
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 100,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, Eurasian, UA, VDE

Toebehoren geïntegreerd
1 x Testband

Optionele toebehoren
TZ80004
TZ70003

Onderhoudsset espresso volautomaat
Waterﬁlter
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EQ.3 s300
SASW
Volautomatische espressomachine

Kenmerken
Smaak
#

#
#

Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem garandeert
een constante bereidingstemperatuur
oneTouch functie voor Cappuccino, Latte Macchiato
Waterﬁlter geïntegreerd Intenza waterﬁlter: verbetert de
kofﬁesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat

Comfort / Zekerheid
#
#

#

#

coffeeDirect: de eenvoudige manier om perfecte kofﬁe te maken
Kofﬁe uitloop in hoogte verstelbaar: zelfs 15cm hoge latte
macchiato glazen passen netjes onder het toestel.
Eenvoudig te onderhouden doordat de deur aan de voorkant open
gaat
Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen (1.4
l liter inhoud).

Prestatie
#

Het maalwerk met keramieke maalschijf heeft een lange
levensduur en haalt het maximale aroma uit iedere boon.

#

Melkschuim, warme melk en N afzonderlijk verkrijgbaar

#

Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop

#

Pompdruksysteem 15 bar

#

15.000 koppen garantie: continu de hoogste kwaliteit, van de
eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en
binnen 24 maanden)

Hygiëne / Reiniging
#

Verwijderbare brouweenheid

#

Automatisch spoelprogramma bij Uitschakelen, Inschakelen

#

#
#

Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend
water of in de vaatwasser
Uitneembare druppelschaal met kofﬁedik-reservoir
Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar
via calc'n clean)

Divers
#

Bonenreservoir met aromabewarend deksel (250 g)

#

Instelbare maalgraad (traploos)

#

Displaytaal programmeerbaar

#

Lengte aansluitsnoer: 1 m

#

Maximale aansluitwaarde: 1300 W

Toebehoren
#
#

Toebehoren: 1 x Testband
Los verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001),
ontkalkingstabletten (TZ60002), BRITA Intenza waterﬁlter
(TZ70003), onderhoudspakket voor volautomatische espresso
machines (TZ80004), geïsoleerde melkcontainer (TZ80009N)

