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Espressa / Plnoautomaty

VeroCafe LattePro
Plně automatický kávovar
stříbrná
TES51521RW

Napěněný mléčný sen stiskem jednoho
tlačítka
● IntelligentHeater: inteligentní ohřevný systém - ideální teplota

a plné aroma díky systému SensorFlow
● MilkSteam Pro: cappuccino a latte macchiato stiskem jednoho

tlačítka díky vestavěnému napěňovači mléka
● CreamCleaner: funkce na pohodlné čištění mléčného systému
● CeramDrive: vysoce kvalitní mlýnek z keramiky
● LCD displej pro pohodlnou obsluhu

Technické údaje
rozměry spotřebiče (mm) :  385 x 280 x 479
rozměry palety :  219 x 80 x 120
počet spotřebičů na paletě :  24
Hmotnost netto (kg) :  9,5
hmotnost brutto (kg) :  10,8
EAN :  4242002812274
příkon (W) :  1600
napětí (V) :  220-240
frekvence (Hz) :  50/60
délka kabelu :  100,0
Typ zástrčky :  Gardy zástrčka s uzemněním
aprobační certifikáty :  CE, Eurasian, VDE

včetně příslušenství
1 x odměřovací lžička

'!2E20AC-ibcche!
zvláštní příslušenství
TCZ8001 : Čisticí tablety
TCZ8002 : Odvápňovací tablety
TCZ8009N : Izolovaná nádoba na mléko
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VeroCafe LattePro
Plně automatický kávovar
stříbrná
TES51521RW

Napěněný mléčný sen stiskem jednoho
tlačítka

Chuť

- IntelligentHeater: Inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí
maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě
spaření.

- AromaPro Concept:: ideální tlak pro dosáhnutí optimálního
aroma

- Příprava One-touch: espresso, caffe crema, capuccino a latte
macchiato pouhým stisknutím tlačítka

- aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného
aroma

- Individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy - 3 stupňová

- volitelný vodní filtr BRITA: Redukuje obsah vápníku ve vodě,
filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost
spotřebiče

Komfort

- Snadná obsluha díky otočnému voliči a LCD displeji

- individualCup: Individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste
měli šálek naplněný přesně tak, jak chcete

- Výškově nastavitelná výpusť kávy : Až 15 cm vysoké skleničky
na Latte Macchiato

- Možnost přípravy dvou šálků espresso, káva: připraví dva šálky
najednou

- vyjímatelný zásobník na vodu (1.7 l objem)

- Flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se zda
připojíte na mléčný kontejner a nebo použijete jiný, např.
krabici na mléko

- Krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče

Výkon

- kvalitní keramický mlýnek "silent ceram drive"

- MilkSteam Pro: funkce One-Touch díky integrovanému
mléčnému systému ve výpusti kávy

- Separátní výpusť mléčné pěny, horkého mléka a horké vody

- významná úspora času: nejrychlejší první šálek!

- tlak čerpadla: 15 barů

- separátní zásobník na mletou kávu

- Auto-off: automatické vypnutí do režimu Standby po
nastaveném čase

- Záruka 15000 šálků kávy: spotřebič s vysokou kvalitou od
prvního šálku až po 15 000 šálek (platí pro nekomerční použití
do 24 měsíců)

Hygiena

- Vyjímatelná spařovací jednotka

- "singlePortion Cleaning" pro dobrou chuť a hygienu

- automatický čistící program při zapnutí, a vypnutí

- CreamCleaner: rychlý a pohodlný systém proplachování
mléčného systému

- tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná pro jednoduché
čištění pod tekoucí vodou nebo v myčce

- odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem na spařenou kávu

- Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v
programu Calc n clean

- Ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou vodního filtru,
odvápněním a čištěním

Různé

- Podsvícení tlačítek

- Zásobník na kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy
(300g)

- Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)

- Jazyk displeje programovatelný

- přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu: 1m

- příkon: max. 1600 W

Příslušenství

- Příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na
mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení
tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky

- Volitelné příslušenství: čistící tablety (TCZ8001), odvápňovací
tablety (TCZ8002), izolovaná nádoba na mléko (TCZ8009N)


