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EQ.9 connect s900
Rustfritt stål
TI909701HC

✓ Intelligent varmesystem: sensoFlow-systemets konstante
bryggetemperatur garanterer maksimal espressonytelse hver gang

TI909701HC

✓ HomeConnect: Tilgang og kontroll over din kaffemaskin uansett
hvor du er, med Home Connect Appen.

EQ.9 connect. Enda større utvalg av kaffe - enkelt via en app.

✓ autoMilkClean: automatisk damprengjøring av melkesystemet etter
hver bruk
✓ dualBean System: To beholdere og to kverner til parallel bruk av to
slags bønner. Med seperate kverner unngår man at bønnene ikke
blandes
✓ baristaMode: Flere aromainnstillinger for den sanne connoisseur

Beskrivelse
Teknisk data
Mål i mm (HxBxD) : 382 x 316 x 470
Emballasjemål (H x B x D) (mm) : 510 x 357 x 428
Pallmål (cm) : 220 x 80 x 120
Antall enheter per pall : 24
Nettovekt (kg) : 12,695
Bruttovekt (kg) : 14,3
EAN-kode : 4242003780794
Tilkoblingseffekt (W) : 1500
Spenning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50/60
Lengden på strømledningen (cm) : 100,0
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse : CE, VDE

Inkludert tilbehør
1 x Måleskje
1 x Vannﬁlter
1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad

Ekstra tilbehør
TZ90008
TZ80004
TZ80002
TZ70033
TZ70003

Melkadapter
Rengøringssæt til espresso
Kalktablett
Vannﬁlter
Vannﬁlter for Surpresso
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2/3

Espresso-/kaffemaskin
EQ.9 connect s900
Rustfritt stål
TI909701HC

Beskrivelse
Smak
#

#

#
#

sensoFlow varmesystem: innovativt oppvarmingssystem garanterer
perfekt kaffearoma hver gang gjennom ideal og konstant
bryggetemperatur.
oneTouch funksjon: Ristretto, espresso, espresso macchiato, kaffe,
cappuccino, latte macchiato, kaffe latte, varm melk, melkeskum,
varmt vann - med ett enkelt tastetrykk

Komfort
#

#

#

baristaMode: Flere aromainnstillinger for den sanne connoisseur
2-trinn: Bedre utnyttelse av aroma ved hjelp av tilpasset
bryggehastighet

#

aromaDouble Shot: gir sterkere kaffe uten å miste aromaen

#

Drikketemperatur kan tilpasses individuelt.

#
#

#

Home Connect
#

#

#

#
#

#

coffeePlaylist: skap en spilleliste for ulike kaffedrikker.
Middagsgjestene kan f. eks. legge til sine kaffeønsker på
nettbrettet, og espressomaskinen brygger de alle etter hverandre.
Kaffeoppskrifter: appen tilbyr en rekke oppskrifter med kaffe
som ingrediens, som kan overføres til f. eks. en ovn med Home
Connect. Alt fra espresso crème brûlée til hjortesadel med
kaffekrisp.
Kaffe know how: i appen er det interessant informasjon om
kaffe bla. kaffebønne varianter, høsting eller forskjellige roasting
teknikker.

#

#

#

#

Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen
er testet og sertiﬁsert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang
bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.

Belyst ShiftControl-betjening samt TFT-fargedisplay med interaktiv
meny
superSilent: Siemens mest stillegående helautomatiske
espressomaskin
: Personlige drikkeinnstillinger for inntil 6 personer
individualCup: koppstørrelse kan tilpasses individuelt, slik at du får
den ønskede mengden kaffe
Høydejusterbart kaffeutløp: Til og med høye latte macchiato glass
har plass
oneTouch DoubleCup: Brygg og server to kopper samtidig - kaffe,
eller til og med cappuccino eller kaffe latte
Kaffekanne-funksjon: Brygger opp til 6 kopper kaffe med ett
tastetrykk
Avtakbar vanntank (2.3 l), bønnebeholder med aromabevarende
lokk (235 g)
Varsel når bønnebeholder eller vanntank snart er tom, og når
vannﬁltret skal byttes.

Ytelse
#

En digital brukerveiledning er alltid tilgjengelig i appen.
Kundeservice via fjernstyring, om du ønsker. Siemens kundeservice
kan enkelt få tilgang til din espressomaskin om du tillater det.

dualBean System: To beholdere og to kverner til parallel bruk av to
slags bønner. Med seperate kverner unngår man at bønnene ikke
blandes

#

#

Eksklusiv keramisk kaffekvern - silentCeram Drive - med isolering
for lavt lydnivå
coffeeSensor System: Kvernen tilpasser seg automatisk til
blandingen av bønner
One-touch kaffedrikker med ekstra ﬁnt melkeskum gjennom vår
innovative melkeskummer

#

I tillegg til kaffedrikker kan melkeskum, varm melk velges seperat,

#

Hurtig oppvarming

#

Vannpumpe med 19 bars trykk

#

Aktiv koppvarmer

#

Separat beholder for malt kaffe

#

15.000 kopper garanti: Garantert enestående smaksopplevelser for
opptil 15.000 brygginger. (Gjelder ikke ved kommersiell bruk og i
maks. 24 måneder)

Hygiene
#
#

#

#
#

Avtakbar bryggenhet som er enkel å rengjøre
autoMilkClean: automatisk rengjøring av melkesystemet med
damp etter hver bruk.
Automatisk gjennomspylingsprogram når maskinen slås av eller
startes
calc'nClean: helautomatisk rengjørings- og avkalkingsprogam
Maskinen informerer om hvor mange kopper som kan tilberedes
før rengjøring og/eller avkalkning må gjennomføres
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Espresso-/kaffemaskin
EQ.9 connect s900
Rustfritt stål
TI909701HC

Beskrivelse
Ytterlige egenskaper
#

Integrert melkebeholder, enkel å ta ut, passer i kjøleskapsdøren og
tåler maskinvask

#

To bønnebeholdere med aromabeskyttende lokk (235 g/200 g)

#

Malingsgraden kan justeres

#

Barnesikring: hindrer usikker bruk av produktet

