
Visiškai automatinis kavos aparatas,
VeroCup 100, juodas
TIS30129RW

Priedai esantys komplektacijoje
1 x Vandens kietumo testo juostelė

Papildomi priedai
TCZ7003 : Papildomi priedai

Techniniai duomenys
Gaminio išmatavimai (mm) :  378 x 247 x 420
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG) :  480 x 410 x 300
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm :

 205.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt) :  32
Svoris neto (kg) :  7,106
Svoris bruto (kg) :  8,2
EAN kodas :  4242002901312
Prijungimo galia (W) :  1300
Įtampa (V) :  220-240
Dažnis (Hz) :  50/60
Elektros laidos ilgis (cm) :  100,0
Kištuko tipas :  Schuko-/Gardy su įžeminimu
Atitikties sertifikatai :  CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Visiškai automatinis kavos aparatas,
VeroCup 100, juodas
TIS30129RW

Skonis

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

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

- Kaip papildomas priedas pridedamas Brita vandens filtras:
sumažina kalkių kiekį vandenyje, filtro medžiagos daro įtaką
vandens skoniui ir kvapui.

Komfortas

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

- Lengvai prieinamos priežiūros durelės prietaiso priekyje
užtikrina paprastą priežiūrą ir greitą išvalymą

- Nuimamas 1.4 l talpos vandens rezervuaras

Veikimas

- Keramikinis malūnėlis žavi savo ilgalaikiu tarnavimu ir iš
kiekvienos kavos pupelės išgauna stipriausią aromatą

- Be gėrimų, taip pat atskirai paruošiama ir pieno puta

- Greitas įkaitimas: greičiausias pirmas puodelis!

- Vandens pompos slėgis 15 bar

- 15000 puodelių garantija: nuolatinė aukšta prietaiso kokybė
nuo pat pirmo iki 15000to puodelio (galioja naudojant
nekomercinei veiklai 24 mėnesius)

Higiena

- Išimama kavos ruošimo sistema

- Automatinė greita praplovimo programa įjungus ir prieš
išjungiant kavos aparatą

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

- Išimama vandens surinkimo talpa su konteineriu kavos
tirščiams

- Calc'nClean: pilnai automatinė išvalymo ir nukalkinimo
programa

Kitos savybės

- Reguliuojamas kavos malimo rupumas

- Maitinimo laido ilgis: 1

- Galia: 1300 W

Priedai

- Komplektacijoje esantys priedai: Vandens kietumo testo
juostelė
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