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 Nový De’Longhi “LatteCrema” Systém pro perfektní mix potěšení.
Krémové cappuccino s hustou mléčnou pěnou, vždy při dokonalé teplotě… do
poslední kapky.
 Nová funkce “Doppio+” pro vychutnání více než dvojitého espressa s extra
porcí aroma a energie.
 Tlačítko LONG Coffee pro milovníky překapávané kávy.
 Vyberte si Váš oblíbený mléčný nápoj v Milk Menu: Caffelatte, Latte
Macchiato, Flat White a Mléko – přizpůsobte si Váš oblíbený nápoj.
 Odnímatelná nádoba na mléko se zabudovaným knoflíkem pro nastavení
našlehaného mléka, které se připraví přímo do šálku.
 Automatické čištění vestavěné do knoflíku pro regulaci pěny umožňuje snadné
a pohodlné čištění všech komponentů nádobky na mléko – tak může být
nádoba na mléko po použití jednoduše umístěna do ledničky.
 Intuitivní kontrolní panel se soft touch tlačítky a s dvou řádkovým displejem s
16 jazyky pro jednoduché a srozumitelné použití.
 Tryska na horkou vodu může být použita pro přípravu čaje nebo jiných
horkých nápojů.
 Osobní nastavení kávy je možné tak často, jak si jen přejete a nikdy nebylo
jednodušší. Vyberte si z malé, střední nebo velké kávy, zkuste silné nebo velmi
jemné aroma, vychutnejte si vysokou, střední, nízkou teplotu.
 Kávovar může být použit se zrnkovou kávou nebo mletou kávou.
 Připravte dva šálky najednou s jedním spařovacím cyklem.
 Vestavěny mlýnek na kávu s 13 stupni nastavení mletí.
 Zásobník na kávová zrnka se speciálním krytem pro uchování aroma.
 Vyjímatelná spařovací jednotka pro jednoduché čištění a údržbu.
 Programovatelné nastavení automatického zapnutí a vypnutí.
 Nastavitelná výška adaptéru pro výdej kávy.

NEW “LatteCrema” SYSTÉM
Vychutnejte si dokonalý mix potešení.
Krémové cappuccino s hustou mléčnou
pěnou vždy při dokonalé teplotě.… do
poslední kapky.
Automatické čištění vestavěné do
knoflíku pro regulaci pěny umožňuje
snadné a pohodlné čištění všech
komponentů nádobky na mléko.

DOPPIO+ TLAČÍTKO

MILK MENU

Kromě přímého tlačítka pro cappuccino,
Díky novému inovativnímu spařovacímu
objevíte svět mléčných nápojů v Milk Menu,
procesu dostanete dvojité espresso s
kde si můžete vybrat z nápojů: Caffelatte,
extra porcí aroma a energie.
Latte Macchiato, Flat White a Mléko, které
Pro všechny momenty, kdy potřebujete
umožňuje i osobní nastavení Vašeho
extra povzbuzení.
oblíbeného nápoje.

TECHNICKÁ DATA
Rozměry (šxhxv)
Hmotnost
Příkon
Voltáž/Frekvence
Kapacita nádoby na vodu
Kapacita nádoby na kávová zrnka
Nastavitelný adaptér na výdej kávy
Energetická třída

mm
Kg
W
V~Hz
l
g
mm

19,5x34,0x47,7
1450
220-240V 50/60Hz
1,4
150
85-140
A

