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Inbyggt kaffecenter med oneTouchfunktion för en stunds riktig
njutning av kaffet.

✓ Intelligent värmesystem: sensoFlow-systemets konstanta
bryggtemperatur garanterar maximal espressonjutning varje gång

✓ aromaDouble shot: Extra starkt kaffe med mindre beska tack vare
att maskinen maler och brygger två gånger med 19 bar

✓ coffeeSensor System: Den intelligenta kvarnen anpassar sig
automatiskt efter bönsort för optimal malning

✓ oneTouch DoubleCup: Välj kaffe eller mjölkdryck med ett enkelt
knapptryck - två koppar klara samtidigt!

✓ autoMilkClean: En helautomatisk ångrengöring av mjölksystemet,
sköter den dagliga rengöringen efter varje användning

Beskrivning

Tekniska data

Ångmunstycke : Ja
Vattensäkerhetssystem : Nej
Möjliga koppstorlekar : Alla koppar
Mått i mm (H x B x D) (mm) : 455 x 594 x 385
Nischmått i mm (H x B x D) : 449 x 558 x 356
Anslutningseffekt (W) : 1600
Säkring (A) : 10
Spänning (V) : 220-240
Frekvens (Hz) : 50/60
Elkontakt : jordad stickkontakt

Medföljande tillbehör
9 x Monteringsskruvar, 1 x Måttsked, 1 x Testremsa vattenhårdhet, 1 x
Mjölkbehållare, 1 x Mjölkrör, 1 x Kopplingsslang för mjölkenhet
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Extra tillbehör

HZ86X600 : Dekorlist, svart , TZ70003 : Vattenfilter t EQ-serie
& inbygg espress , TZ80001 : Rengörningstabletter , TZ80002 :
Avkalkningstabletter , TZ80004 : Rengörings kit för espresso
TZ80009N : Isolerat mjölkbehållare ,
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Beskrivning

Viktigaste egenskaper

● autoMilkClean: helt automatisk rengöring av mjölksystemet med
ånga efter varje använding.

● sensoFlow System : innovativt värmesystem serverar
snabbt perfekt kaffe varje gång tack vare ideal och konstant
bryggtemperatur.

● oneTouch DoubleCup: Brygg och servera två koppar i ett enda
moment - kaffe och även Cappuccino eller Latte Macchiato

● Med ett enkelt knapptryck - oneTouch funktion för: Ristretto,
espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, cappuccino, Latte
Macchiato, kaffe med mjölk, varm mjölk, mjölkskum, egen
mjölkmixdryck, hett vatten

● Exklusiv keramisk kaffekvarn – silentCeram Drive - med isolering
för låg ljudnivå

● 19 bars tryck

Dryck/smak

● : Spara 8 favoritdrycker, med personliga inställningar av mjölk och
espresso

● aromaDouble Shot, mal kaffet i två omgångar och ger dig extra
starkt kaffe utan att kompromissa med den fylliga aromen.

● Individuellt anpassningsbar dryckestemperatur:
kaffe: 3 lägen, hetvatten: 4 lägen

● One-Touch mjölkkaffedrycker med extra fint mjölkskum tack vare
en innovativ mjölkskummare

● coffeeSensor System: Malningen justeras automatiskt beroende på
bladningen av bönor

● individualCup: koppmängden kan anpassas individuellt efter eget
önskemål

Komfort

● Användarvänlig högupplöst färg TFT-display med interaktiv,
guidande meny

● Höjdjusterbart kaffeutlopp ja: Även 150 mm höga Latte Macchiato-
glas kan användas

● Avtagbar vattentank (2.4 l), bönbehållare med aromabevarande
lock (500 g)

● Förvarning när bönbehållaren eller vattentanken snart är tom,
samt för byte av vattenfilter

● Snabb uppvärmning

Hygien

● Snyggt och prydligt i köket samtidigt lättåtkomligt med vatten-,
mjölk- och bönbehållare dolda bakom frontluckan.

● singlePortion Cleaning-funktion. Maskinen sköljer genom
bryggenheten efter varje kopp. Hygieniskt och alltid fräscht kaffe.

● Avtagbar mjölkskummare, vilket gör den lätt att diska under
rinnande vatten eller i diskmaskin

● Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram

● Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.
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Måttskisser


