
Serie 8, Helautomatisk
inbyggnadskaffemaskin, Rostfritt stål
CTL636ES6

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

Extra tillbehör
TCZ7003 : Vattenfilter för TES... & inbygg espress
TCZ8009N : Isolerat mjölkbehållare

Inbyggd espresso-kaffemaskin med Home
Connect erbjuder enastående variation och
högsta komfort.
● AromaDouble Shot: Extra starkt kaffe med full arom men

mindre bitterhet tack vare att maskinen maler och brygger två
gånger.

● CreamDrive: Högkvalitativ kvarn gjord av slitstark keramik
● Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller

surfplatta. Gör din vardag enklare.
● Intelligent värmesystem: Perfekt bryggtemperatur och all

arom tas till vara med SensoFlow-systemet
● OneTouch DoubleCup: Ditt val av espresso eller mjölkdrycker

med ett klick – till och med två koppar samtidigt.

Tekniska data
Konstruktion : Inbyggd
Ångmunstycke : Nej
Display : Nej
Vattensäkerhetssystem : Nej
Möjliga koppstorlekar : Alla koppar
Produktmått (H x B x D) : 455 x 594 x 375 mm 
Emballagemått (H x B x D) : 540 x 478 x 670 mm 
Nischmått (H x B x D) : 449 x 558 x 356 mm 
EAN kod : 4242002858166
Säkring : 10 A 
Spänning : 220-240 V 
Frekvens : 50/60 Hz 
Elkontakt : Jordad stickkontakt
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Serie 8, Helautomatisk
inbyggnadskaffemaskin, Rostfritt stål
CTL636ES6

Inbyggd espresso-kaffemaskin med Home
Connect erbjuder enastående variation och
högsta komfort.

Viktigaste egenskaper

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

- SensoFlow System innovativt värmesystem för snabb
uppvärmning: innovativt värmesystem serverar snabbt perfekt
kaffe varje gång tack vare ideal och konstant bryggtemperatur.

- OneTouch DoubleCup: tillred två kaffe med en
knapptryckning. Fungerar på alla drycker, inklusive
mjölkdrycker exempelvis cappuccino.

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

- silentCeram Drive -mycket slitstark keramisk kvarn, isolerad
för minsta möjliga ljudnivå vid malning av bönor.

- 19 bars tryck

Dryck/smak

- AromaDouble Shot, ger ett starkare kaffe utan att förlora arom

- Möjlighet att justera temperatur på alla drycker

- AromaPressure System: Anpassat optimalt tryck vid stampning
av kaffet för bästa aromen

- individualCup: koppmängden kan anpassas individuellt efter
eget önskemål

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

Komfort

- Intuitiv högupplöst färg TFT-display med enkel och guidande
meny

- Justerbar höjd på kaffeutlopp ja: Även 150 mm, 7 cm (min), ja
höga glas kan användas

- Avtagbar vattentank för enkel påfyllnad (2.4 l),

- Espressomaskinen indikerar när bönor och vatten behöver
fyllas på samt när vattenfilter behöver bytas ut.

- Snabb första kopp, kort uppvärmningstid

Home Connect

- Upptäck nya möjligheter att styra hushållsapparater. Med
Home Connect Appen kan du styra apparaten via din
smartphone eller surfplatta.

- Välj, ändra inställningar och starta bryggningen av din
favoritdryck via appen.

- CoffeePlaylist: ange flera drycker på en och samma gång, t.ex.
för dina gäster; apparaten kommer att förbereda dem en efter
en.

- CoffeeWorld: ytterligare 17 internationella kaffespecialiteter
finns tillgängliga i appen. Från Australian Flat White till
Cappucino a la Wien till Colombian Cortado.

- CoffeeRecipies: Med HomeConnect appen kan du ta del av
spännande recept - alla inspirerade av kaffe eller med kaffe
som ingredients.

- Coffee know-how: Lär dig förstå ditt kaffe. I appen hittar
du intressant information om kaffe t.ex. bönsorter,
skördemetoder eller olika rostningstekniker. Allt som påverkar
hur just din kopp kaffe smakar.

- En digital bruksanvisning finns alltid tillgänlig i appen.

- Säkerhet har högsta prioritet hos Home Connect. Appen har
testats och certifierats av TÜV IT. För att skydda mot oönskad
access används krypterad datatransfer via Home Connect-
protokollet.

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.

- Mjölkskummaren tas enkelt av och kan maskindiskas eller
diskas under rinnande vatten.

- Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram
Calc'nClean

- Urtagbar bryggenhet, enkel att rengöra.

- 15.000 koppgaranti: Garanterat oförändrat dryckesresultat
upp till 15.000 bryggningar (Gäller vid icke kommersiell
användning och i max 24 månader)
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