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TASSIMO kávovary

barva: černá / antracit
TAS4502
TAS4502

Požitek pro celou rodinu! TASSIMO JOY
● Velký výběr nápojů mnoha oblíbených značek
● Perfektní kvalita nápojů díky inteligentní spařovací jednotce
● Jednoduchá příprava nápojů díky obsluze stiskem jednoho

tlačítka
● Velká vyjímatelná nádržka na vodu - pro mnoho nápojů bez

dodatečného plnění
● Lepší chuť díky filtrační technologii BRITA MAXTRA

Technické údaje
rozměry spotřebiče (mm) :  289 x 230 x 333
rozměry palety :  206 x 80 x 120
počet spotřebičů na paletě :  54
Hmotnost netto (kg) :  3,3
hmotnost brutto (kg) :  3,9
EAN :  4242002795072
příkon (W) :  1300
napětí (V) :  220-240
frekvence (Hz) :  50/60
délka kabelu :  100,0
Typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty :  VDE

'!2E20AC-hjfahc!
zvláštní příslušenství
TCZ6004 : TASSIMO descaling tablets
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barva: černá / antracit
TAS4502
TAS4502

Požitek pro celou rodinu! TASSIMO JOY

- Nadčasový moderní design
- Přední část hlavy přístroje s pochromovaným povrchem s

vysokým leskem
- hlava přístroje s chromovaným povrchem s vysokým leskem
- Nádržka na vodu integrovaná v přístroji
- Vodní filtrační systém BRITA - systém s digitálním ukazatelem

výměny filtru
- plnoautomatická příprava stiskem jednoho tlačítka
- Rychlá příprava nápojů
- Patentovaná technologie T Disc
- Variabilní intenzita nápoje
- Značky Jacobs Krönung a Milka jsou zárukou skutečné kvality

nápojů
- Rozmanitá nabídka teplých nápojů silné espresso, lahodná

Caffé Crema, voňavé Cappuccino, klasické Latte Macchiato,
karamelové Latte Macchiato, a horká čokoláda, .

- Inovativní technologie tekutého mléka uvnitř kapsle
- Jedinečný systém průtokového ohřívače
- Příprava dalších nápojů probíhá okamžitě a bez přenostu

chutí, a to díky přípravě, která probíhá výhradně uvnitř T DISC
a procesu vyčištění trysek párou po přípravě každého nápoje

- Nízká spotřeba energie: automatický Stand - by Modus po
každém procesu spaření a zapnutí / vypnutí

- LED ukazatele informují o stavu přístroje
- Kapacita vyjímatelného zásobníku na vodu 1.4 l
- Výškově nastavitelný a vyjímatelný podstavec na šálky s

nerezovou mřížkou: vhodný pro všechny velikosti hrníčků a
sklenic

- Automatické bezpečnostní vypnutí při otevření hlavy přístroje
- Bezpečnostní pojistka: nechtěné spuštění procesu spaření

není možné
- Kapsle T Disc zůstává po použití suchá, popř. prázdná
- Základní číštění po každém procesu vaření pomocí čistíci páry
- Automatický čistící a odvápňovací program pomocí servisního

T DISCu (součástí balení)
- Vyjímatelný podstavec na šálky lze mýt v myčce
- Prostor na uložení kabelu (délka kabelu: 1 m)
- Tlak: max. 3.3 bar
- Příkon: 1300 W
- Zvláštní příslušenství: servis - č.: 310967 - speciální

odvápňovací tablety pro automatický odvápňovací proces
přístroje Tassimo


