
EBC54524OX Kávovar

Osobní nádech luxusu, který ladí s ostatními spotřebiči

S tímto kompaktním, vestavným kávovarem dodáte vaší kuchyni osobní
nádech luxusu. Dokonale doplní vaše ostatní spotřebiče.

Intuitivní způsob, jak si připravit kávu podle
vašeho přání a chuti
Pomocí těchto dotykových tlačítek rychle navolíte druh
vaší kávy. LCD obrazovka potvrdí vaši volbu a
upozorní vás, když je vaše káva hotová.

Nejsnazší způsob, jak připravit cappuccino jako v
kavárně
Kdykoliv se vám zachce cappuccina jako z kavárny,
stiskněte tlačítko pro jeho přípravu. Získat
profesionální chuť a vůni je téměř stejně snadné jako
vychutnat si je.

More Benefits :
Volba množství kávy pro přípravu kávy dle vaší nálady•

Nerezová ocel s úpravou proti otiskům prstů•

Kávovar, který obslouží dva šálky najednou•

Features :

Kávovar pro vestavnou instalaci•
Nerezový povrch s úpravou proti
otiskům prstů

•

Plně automatický kávovar•
Kapacita mlýnku na kávu: 200 g•
Elektronické dotykové ovládání•
Kapacita nádrže na vodu: 1.8 l•
Dva oddělené ohřívače na kávu a
horkou vodu

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 455
x 594 x 361

•

Vestavné rozměry (mm): 450 x 560 x
550

•

Technical Specs :

Design : Design•
Počet funkcí : nastavitelné množství kávy, nastavitelné množství
vody, nastavitelná teplota vody, auto-start, automatické kapučíno,
hodiny, regulace mlýnku na kávu, regulace teploty kávy,
odvápnění, naplnění konvice - více šálků, čistění, tvrdost vody

•

Nádržka na vodu : Výjimatelná•
Kapacita vodní nádržky : 1.8•
Pára : No•
Horká voda : Ano•
Mlýnek : Ano•
Zásobník na kávová zrna : 200•
Filtr (mikrofiltrace pro čistou a zdravější vodu) : 0•
Typ vodního filtru : -•
Barva : Nerez ocel a úprava proti otiskům•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 455•
Šířka (mm) : 594•
Hloubka (mm) : 361•
Ostatní : Other technical data•
EAN kód produktu : 7332543481019•
Kód produktu (PNC) : 942 401 228•
Barva : Nerez s úpravou proti otiskům prstů•
Subgroup : 2290•

Product Description :

Electrolux942 401 228



EBC54524OX Kávovar


