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EQ.6 series 300
Tam Otomatik Kahve Makinesi
Gümüş

✓ Akıllı ısıtma sistemi: Sabit sıcaklıkla ısıtma sayesinde maksimum
kahve keyﬁ

TE603201RW

✓ İstediğiniz içeceği ekranda ilgili yere dokunarak tek seferde kolayca
alabilirsiniz.

Lezzeti yaşayın, yaşamı tadın.

✓ aromaDouble Shot: Arka arkaya iki öğütme ve ısıtma sayesinde
ekstra güçlü kahvenizin tadı artık daha az acı
✓ Cappuccino'dan macchiato'ya bütün içecekleriniz tek dokunuş
uzağınızda.

Donanım
Teknik bilgiler
cihaz ölçüsü (mm) : 385 x 280 x 479
Ambalajlı ürün boyutları (mm) : 508 x 343 x 428
Palet boyutları : 221 x 80 x 120
Paletteki cihaz adedi : 24
Net ağırlık (kg) : 9,6
Brüt ağırlık (Kg) : 10,8
EAN numarası : 4242003657096
Bağlantı değeri (W) : 1500
Gerilim (V) : 220-240
Frekans (Hz) : 50/60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) : 100,0
Fiş tipi : Topraklı Standart ﬁş
Onay belgesi : CE, VDE

'!2E20AD-gfhajg!
beraberindeki aksesuarlar
1 x Ölçme kaşığı

Tercihe bağlı aksesuarlar
TZ80009N

Paslanmaz çelik süt haznesi
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TE603201RW
EQ.6 series 300
Tam Otomatik Kahve Makinesi
Gümüş

Donanım
Aroma

Diğer Özellikler

#

Yenilikçi ısıtma sistemi "senso ﬂow"

#

Özel aroma koruyucu çekirdek haznesi (300 Gram)

#

Tek bir dokunuşla Cappuccino, Sütlü kahve, Latte Macchiato

#

Çekirdek öğütme inceliği ayarlanabilir

#

Farklı dil seçenekleri

#

Çocuk kilidi

#

Kablo saklama bölmesi (bağlantı kablosu uzunluğu: 1 m)

#

Güç: 1500 Watt

#

#
#

AromaDouble Shot Fonksiyonu ile kahve aromasından ödün
vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
Brita su ﬁltresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki
bileşenleri azaltır.

Konfor

Aksesuarlar
#

#

#
#

Dokunmatik seçim ekranı: Bütün kahveleriniz tek dokunuşla
ekrandan seçilebilir.
5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15cm yüksekliğe
kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile
rahatça sığar.

#

Espresso, Kahve alırken aynı anda iki ﬁncan hazırlayabilme

#

Kolayca çıkartılabilen 1.7 litre su tankı

#

#

Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan,
ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın.
Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen
altında

Performans
#

Yüksek kalite seramik öğütücü

#

Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri

#

Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk ﬁncan!

#

15 bar basınçlı su pompası

#

Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

#

#

ZeroEnergy Auto-off: Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra
otomatik kapanma özelliği
15.000 ﬁncan garantisi: ilk ﬁncandan 15.000. ﬁncana kadar
yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay
boyunca geçerlidir)

Hijyen
#
#

#
#

#

Su altında kolayca temizlenebilen çıkartılabilir öğütme bölümü
Tek ﬁncan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve
mükemmel kahve tadı garantisi
Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
Kusursuz hijyen için süt sistemini sıcak buharla hızlıcana temizleyen
milkClean özelliği.
Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkartılabilir, temizlenebilir ve bulaşık
makinesinde yıkanabilir

#

Çıkartılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı

#

Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

#

Dahili aksesuarlar 1 x Ölçme kaşığı
Servisten temin edilebilir aksesuarlar: temizleme tabletleri
(TZ60001), kireç çözücü tabletler (TZ80002), BRITA su ﬁltresi
(TZ70003),espresso makineleri için bakım seti(TZ80004), özel
yalıtımlı süt kabı (TZ80009N)

