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TE806201RW
EQ. 8 series 600
Plně automatický kávovar
nerez

• inovativní topný systém senso flow system

• AromaPro Concept:: ideální tlak pro dosáhnutí optimálního aroma

• One Touch Funktion příprava Latte Machiata, a Cappucina jedním stiskem
tlačítka

• aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného aroma

• Individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy - 3 stupňová, horká voda: 4
stupně

• volitelný vodní filtr Brita: vylepšuje chuť kávy a prodlužuje životnost spotřebiče

• LCD displej s interaktivním ovládáním menu

• superSilent: nejtišší plnoautomatický kávovar Siemens díky výrazné redukci
hluku

• 6 vrstvý: nastavení osobních nápojů až pro 6 osob

• 5 velikosti/nápoj,nastavitelné

• výškově nastavitelná výpusť kávy: ano možné umístit až 15 cm pro vysoké
sklenice pro Latte Macchiato

• Možnost přípravy dvou šálků espresso, káva: připraví dva šálky najednou

• vyjímatelný zásobník na vodu (2.4 l Volumen)

• Flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se zda připojíte ano kontejner
na mléko a nebo použijete jiný, případně krabici od mléka

• Krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

• tichý keramický mlýnek "silent ceram drive"

• ano: mlýnek je vhodný na různé druhy kávových zrn

• creamCenter: příprava kávy a mléčných nápojů jedním stiskem tlačítka, díky
inovativní mléčné trysky je mléko zvlášť dobře napěněné

• Separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody

• významná úspora času: nejrychlejší první šálek!

• tlak čerpadla: 19 barů

• Aktivní předehřívání šálků (možnost zapnout / vypnout)

• separátní zásobník na mletou kávu

• Auto-off: automatické vypnutí do režimu Standby po nastaveném čase

• Záruka 15000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od prvního šálku až po 15
000 šálek (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců)

• Vyjímatelná spařovací jednotka

• "Singl portion cleaning" pro dobrou chuť a hygienu

• Automatický čistící program a vypnutí, při zapnutí

• čištič mléka: rychlý a pohodlný systém proplachování mléčného systému

• tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché čištění pod tekoucí
vodou nebo v myčce

• odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu

• Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v programu Calc n
clean

• Ukazatel počtu zbývajících šálků předtím, než se přístroj musí a vyměnit filtr,
vyčistit, odvápnit

• podsvícení šálků a výpusti kávy

• Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (300g Volumen)

• Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)

• Jazyk displeje programovatelný

• dětská pojistka: náhodné spuštění spařovacího procesu není možné

• přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu: 1m

• příkon: max. 1600 W

• separátní izolovaná nádoba na mléko (0.5 l )

• Příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na mléko z plexiskla,
kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání
spařovací jednotky

• Zvláštní příslušenství: čistící tablety (TZ60001), odvápňovací tablety (TZ60002),
vodní filtrace BRITA Intenza (TZ70003), set na péči o kávovar (TZ80004),
izolovaná nádoba na mléko (TZ80009N)

včetně příslušenství

1 x odměřovací lžička

zvláštní příslušenství

• TZ60001 Čisticí tablety
• TZ70003 Patrona vodního filtru
• TZ80002 Odvápňovací tablety
• TZ80004 Servisní set pro kávovary
• TZ80009N Izolovaná nádoba na

mléko

alternativní barevná provedení

Technické údaje

Funkce
barva spotřebiče : nerez
sekundární barva : nerez
hmotnost netto (kg) : 11.900
rozměry spotřebiče (mm) : 385 x 301 x
458
standardní množství na paletě : 24
0
napětí (V) : 220-240
frekvence (Hz) : 50-60
aprobační certifikáty : CE, VDE
délka kabelu : 100.0
typ zástrčky : Gardy zástrčka s
uzemněním


