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Pilnai automatinis Espresso/
kavos aparatas
Nerūdijančio plieno
CTL636ES1

Priedai esantys komplektacijoje
9 x Montavimo varžtai, 1 x Matavimo šaukštelis, 1 x Vandens
kietumo testo juostelė, 1 x Pieno indas, 1 x Jungiamoji žarnelė iš
pieno vamzdelio, 1 x Plieninis pieno

Papildomi priedai
TCZ7003 : Papildomi priedai
TCZ8004 : Priežiūros rinkinys
TCZ8009N : Termoizoliuotas indas pienui

Integruotas kavos gaminimas su OneTouch
funkcija: platus pasirinkimas bei
maksimalus komfortas.
● oneTouch DoubleCup: Bet kurios kavos ar pieno gėrimą

paruošite vienu mygtuko paspaudimu - netgi du puodelius
vienu metu

● MyCoffee: Išsaugokite iki 8 mėgstamiausių gėrimų su
individualiais nustatymais

● AromaDouble Shot: Nekarti itin stin stipri kava dviejų malimo
ir plikymo procesų dėka.

● AutoMilkClean: visiškai automatinis garinis valymas po
kiekvieno gėrimo visapusiškai kasdienei pieno padavimo
sistemos priežiūrai

Techniniai duomenys
Pieno plakimo antgalis :  Taip
Apsauga nuo vandens nutekėjimo :  Ne
Porcijos dydis :  All cups
Gaminio išmatavimai (mm) :  455 x 594 x 375
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  550 x 480 x 670
Montavimo angos dydis mm (A x P x G) :  449 x 558 x 356
EAN kodas :  4242002769226
Prijungimo galia (W) :  1600
Srovė (A) :  10
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Kištuko tipas :  Schuko-/Gardy su įžeminimu
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Integruotas kavos gaminimas su OneTouch
funkcija: platus pasirinkimas bei maksimalus
komfortas.

Pagrindinės savybės

- Visiškai automatinis garinis valymas po kiekvieno gėrimo

- SensoFlow - greitas vandens pašildymas dėka inovatyvios
pratekančio vandens šildytuvo sistemos

- oneTouch DoubleCup# Paruoškite du puodelius bet kokios
rūšies kavos ar pieno gėrimo vienu metu

- Paruošiama vienu prisilietimu: RIS, espresso, ESM, kava,
cappuccino, Latte Macchiato, kava su pienu vos vieno mygtuko
paspaudimo pagalba

- Unikalios itin tylios keraminės malimo girnos silentCeram
Drive

- Vandens pompos slėgis 19 bar

Gėrimai

- 8PG: išsaugokite iki 8 mėgstamiausių gėrimų su individualiais
pieno ir kavos santykio nustatymais

- AromaDouble Shot - itin stipri kava, išlaikant gerą aromatą: itin
stipri kava su mažiau kartumo dėl dviejų malimo ir gaminimo
procesų

- Individualiai nustatoma gėrimo temperatūra: Kava: 3 pakopos,
Karštas vanduo: 4 pakopos

- Pieno paruošimas vienu prilietimu su itin puria puta su
inovatyviu putų plakikliu

- 20-250 ml

- J: Malimo įranginys automatiškai prisitaiko prie kavos pupelių
įvairovės.

Komfortas

- TFT ekranėlis su interaktyviu meniu

- Kavos pylimui pritaikomas aukštis: netgi aukštos Latte
Macchiato stiklinės tilps po kraneliu

- Nuimamas 2.4 l talpos vandens rezervuaras

- Išankstinė įspėjamoji sistema apie greitai besibaigsiančias
kavos pupeles arba vandenį

- Lankstus pieno indų pasirinkimas: nuspręskite patys, ar norite
prijungti pieno indą ar naudoti kitą, pvz. kartoninę, pieno
pakuotę.

- Greitas įkaitimas: greičiausias pirmas puodelis!

Higiena

- Vandens, pieno ir kavos pupelių konteineriai yra lengvai
pasiekiami, bet uždengti, todėl virtuvė visuomet išlieka švari

- SinglePortion Cleaning funkcija- automatinė
valymo programa po kiekvieno
puodelio

- Visos pieno centro dalys yra lengvai nuimamos atskiriamos,
lengvai valomos. Galima plauti indaplovėje

- Calc'nClean: pilnai automatinė išvalymo ir nukalkinimo
programa

- Išimama kavos ruošimo sistema
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