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Gamă variată de băuturi.
Preparare perfectă a băuturilor datorită tehnologiei
INTELLIBREW™.
Preparare ușoară cu o singură atingere de buton.
Personalizare individuală a băuturii prin posibilitatea de setare
a intensității, volumului și temperaturii cu posibilitatea de
memorare
Panou touch control pentru utilizare ușoară și intuitivă

Date tehnice
Dimensiuni aparat (mm) :
290 x 230 x 325
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :
310 x 265 x 400
Dimensiuni palet :
205 x 80 x 120
Numar standard de unitati per palet :
54
Masa neta (kg) :
2,6
Masa bruta (kg) :
3,3
Cod EAN :
4242002968971
Putere instalata (W) :
1500
Tensiune (V) :
220-240
Frecventa (Hz) :
50/60
Lungime cablu de alimentare (cm) :
100,0
Tip stecher :
Schuko-/Gardy cu împământare
Certiﬁcate de autorizare :
VDE
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- Accesoriu opțional: tablete decalciﬁere TCZ6004 (cod

service: 310967) pentru programul de decalciﬁere automată a
aparatelor Tassimo

Cea mai înaltă calitate și varietate mare de băuturi

- Varietate largă de băuturi calde disponibile: cafea proaspata,
espresso, caﬀe crema, cappuccino, latte macchiato,
ciocolata calda la o singură apăsare de buton (detalii pe
www.tassimo.ro)

- Two leading companies have joined forces for a high quality
hot beverage system

- Tehnologie INTELLIBREW™ patentată: mod inteligent de

indentiﬁcare prin cod de bare a băuturii ce trebuie preparată,
ce transmite cantitatea, timpul de preparare și temperatura
exactă pentru preparare perfectă

- Personalizare individuală a băuturii prin 3 setări diferite
pentru: intensitate, volum, temperatură

- 4 setări de memorie pentru băuturile favorite
- Dozare optimă: ingrediente de înaltă calitate, sigilitate în
ﬁecare T DISC

- Fără transfer de gust: băuturile sunt preparate în interiorul

capsulei de T-Disc; după ﬁecare ciclu, aparatul este curăţat
automat cu ajutorul aburilor

Confort maxim în utilizare

- Funcționare complet automată cu o apăsare de buton.
Funcționare cu capsule TASSIMO (T DISCs)

- Interfața cu TouchControl: Setare intuitivă și convenabilă a

parametrilor, informații despre status aparat, indicator pentru
rezervor apă gol și indicator pentru decalciﬁere.

- Sistem inovator cu încălzitor instant: fără timp de încălzire la
pornire și între băuturi

- Program de curățare și decalciﬁere automată cu utilizare T
Disc-ului special de service (se livreaza cu aparatul)

- Suport cești ajustabil și detașabil pentru utilizare de pahare
inalte

- Rezervor de apă detașabil (1.3 l) pentru umplere ușoară
Design stilat şi contemporan

- Disponibil in diverse variante de culori
- Elemente de design cromate
Preparare rapidă cu consum redus de energie

- Tehnologie inovatoare de încălzire: doar cantitatea necesară
de apă este incalzită

- Consum redus de energie: deconectare automată după
terminarea ciclului de preparare

Detalii suplimentare

- Putere: 1500 W
- Dimensiuni aparat (ÎxLxA): 290 mm x 230 mm x 325 mm
Accesorii
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