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Iekļautie piederumi
9 x Mazgāšanas skrūves, 1 x Mērkarote, 1 x Ūdens cietības
testeris, 1 x Piena tvertne, 1 x Šļūtene savienošanai ar piena
sprauslu, 1 x Piena padeves caurule

Papildu piederumi
TCZ7003 : Papildus piederumi
TCZ8009N : Termiski izolēts trauks pienam

Iebūvējamais kafijas centrs ar OneTouch
funkciju nodrošina lielu daudzveidību un
visaugstāko komforta līmeni.
● AromaDouble Shot – īpaši stipra kafija ar mazāku rūgtuma

piegaršu, ko nodrošina divi malšanas un apliešanas procesi
● ‘CreamDrive’: Augstas kvalitātes dzirnaviņas, izgatavotas no

izturīgas keramikas
● Gudra sildīšanas sistēma- perfekta ievilkšanās temperatūra un

pilnīgs aromāts ar SensoFlow sistēmu.
● OneTouch DoubleCup - espresso vai kafija dzērieni ar pienu un

un pat divas kafijas tasītes vienlaicīgi, nospiežot vienu pogu.
● Funkcija OneTouch: visi kafijas dzērieni ar vienu pogu -

vienalga, vai tas ir espresso, kapučīno vai latte macchiato

Tehniskā informācija
Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Iebūvējams
Putošanas uzgalis : Nē
Displejs : Nē
Ūdens aizsardzības sistēma : Nē
Porcijas izmēri : All cups
Produkta izmēri : 455 x 594 x 375 mm 
Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz) : 550 x 480 x 670 mm 
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) : 449 x
558 x 356 mm 
EAN kods : 4242002769226
Strāva : 10 A 
Spriegums : 220-240 V 
Frekvence : 50/60 Hz 
Kontaktdakšas veids : Schuko/Gardy kontakts ar zem.
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Iebūvējamais kafijas centrs ar OneTouch
funkciju nodrošina lielu daudzveidību un
visaugstāko komforta līmeni.

- AutoMilkClean – pilnībā automātiska piena sistēmas tīrīšana ar
tvaiku pēc katra dzēriena

- SensoFlow - inovatīva caurteces ūdens sildīšanas sistēma
- ideālā, nemainīgā apliešanas temperatūra garantē lieliska
espresso pagatavošanu katrā reizē

- oneTouch DoubleCup - vienlaikus pagatavojiet divas tasītes
jebkura veida kafijas vai piena dzēriena

- Vienkārša pagatavošana – Ristretto, Espresso, Espresso
Macchiato, Kafija, Cappuccino, Latte Macchiato, kafija ar pienu
– tikai nospiežot pogu

- SilentCeramDrive - klusas dzirnaviņas, izgatavotas no
nedilstošas keramikas

- Ūdens sūknis ar 19 bāru spiedienu

- MyCoffee – saglabājiet 8 iecienītākos dzērienus ar
individuāliem nosaukumiem un regulējamu piena un espresso
attiecību

- AromaDouble Shot - īpaši stipra kafija ar izcilu aromātu - īpaši
stipra kafija ar mazāku rūgtumu, ko nodrošina divi malšanas
un apliešanas procesi

- Individuāli regulējama dzēriena temperatūra - Kafija: 3
pakāpes, Karsts ūdens: 4 pakāpes

- Kafijas dzērienu ar pienu veida izvēle ar vienu pieskārienu -
piens ar īpaši smalkām putām, ko nodrošina inovatīvais piena
putotājs

- Iestatāms kafijas daudzums: 20-250 ml

- CoffeeSensor Pro sistēma: kafijas dzirnaviņas automātiski
pieskaņojas dažādiem kafijas pupiņu veidiem

Ērtums

- TFT displejs ar interaktīvo izvēlni

- Regulējams kafijas teknes augstums - zem tā var palikt pat 150
mm augstas Latte Macchiato glāzes

- Noņemams 2.4 l ūdens trauks, kafijas pupiņu tvertne (500 g)
ar aromātu saglabājošu vāciņu

- Brīdinājums, ja kafijas pupiņu nodalījums vai ūdens tvertne ir
gandrīz tukša

- Izlemiet, vai labāk vēlaties pievienot piena tvertni vai izmantot
citu trauku - piem., piena paku

- Īsāks uzkaršanas laiks - visātrāk pagatavota pirmā tasīte

Higiēna

- Ūdens, piena un kafijas pupiņu tvertnes ir viegli pieejamas,
tomēr paslēptas aiz durtiņām, tādēļ virtuve vienmēr izskatās
tīra

- SinglePortion Cleaning funkcija garantē labu kafijas garšu un
ideālu higiēnu - pilnīga visu cauruļu iztukšošana pēc katras
kafijas apliešanas

- Visas piena putošanas sistēmas daļas ir viegli noņemamas,
atdalāmas, viegli tīrāmas, var mazgāt trauku mazgājamā
mašīnā

- Calc'nClean - pilnīgi automātiska tīrīšanas un atkaļķošanas
programma

- Izņemama kafijas pagatavošanas sistēma - ērta un higiēniska
tīrīšana zem tekoša ūdens
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