CLC 855 без рамка Автоматична кафемашина с кафемелачка,
за вграждане

Защита от

Ground coffee

Coffee beans

пръстови
отпечатъци

DESCRIPTION

LIFE STYLE

Автоматична кафемашина с кафемелачка, за вграждане

Maestro

ЦВЕТОВЕ

REFERENCE

REF. 111630004
EAN. 8434778010541
КАТАЛОЖЕН КОДЕ.8011.ЧЕ

CLC 855 без рамка

FEATURES

Автоматична кафемашина с кафемелачка
За вграждане (на телескопични водачи)
Серия Urban Colors
Функции: кафе, чай, пара
Работа с кафе на зърна и с мляно кафе
Изцяло черно стъкло (без рамка)
Електронно управление + въртящи се бутони
Възможност за избор между няколко езика
30 автоматични програми
Автоматичен старт, часовник,програмиране на времето и
температурата,настройка за твърдостта на водата
Самопочистваща функция
Автоматична функция почистване от варовик
Възможност за едновременно пълнене на 2 чаши
Капацитет на зареждане на кафемелачката: за 14 единични /
7 двойни кафета
Настройка силата на кафето: много силно, силно, средно,
слабо, много слабо
Дозиране за еспресо: късо, нормално, голямо + възможност
за ръчно регулиране
Допълнителни функции: гореща вода, пара
Възможност за използване на мляно кафе
Отделение за зареждане за 200 гр кафе на зърна
Резервоар за 1,8 л вода
Лесно издърпващо се чекмедже за отработеното кафе
Регулиране смилането на кафето (13 позиции)
LED осветление
Индикатори за: липса на вода, липса на кафе, твърде фино
смляно кафе, твърдостта на водата

CLC 855 без рамка

DIMENSIONS
Височина (мм): 455
Ширина (мм): 595
Дълбочина (мм): 412
Дължина (мм):
Тегло (кг): 23

TECH SPECS

МОНТАЖНИ РАЗМЕРИ

Ширина на вграждане (мм): 560
Дълбочина на вграждане (мм): 550
Височина на вграждане (мм): 450

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид на монтажа: За вграждане
Помпа - налягане (bar): 15
Помпа - мощност (W): 50
Със защита от отпечатъци: да
Брой програми: 30
Брой чаши: 2
Регулируем диспенсър за кафе: да
Подвижен накрайник за пара и гореща вода: да
Мляно кафе: да
Вкл./Изкл.: да
Бойлер: да
Гореща вода: да
Часовник (функция в менюто): да
Почистване от варовик (функция в менюто): да
Температура на кафето (функция в менюто): да
Избрана функция: да
Напълнете резервоара за вода: да
Твърде фино смляно кафе, регулирайте меленето: да
Липса на кафе зърна: да

Изпразнете чекмеджето за кафе: да
Чекмеджето за кафе липсва (поставете го): да
Аларма: да

