CAFEO BARISTA TS
Kawa jest czymś znacznie więcej niż tylko
ciepłym napojem. Prawdziwi smakosze kawy
cenią jej aromat oraz możliwość parzenia na
różne sposoby.
Z myślą o tych smakoszach Melitta
wyprodukowała Caffeo Barista® TS - urządzenie
o ekskluzywnym wyglądzie, które imponuje
wygodą i łatwością w użyciu.
Innowacyjny system wyboru ziaren, aktywne
monitorowanie
ziaren, 21 rodzajów kawy oraz
oświetlony otwór wylotowy
All-in-one to tylko kilka z wielu funkcji
urządzenia Barista

„IntenseAroma" właściwości
Funkcje intenseAroma można wybrać zamiast
standardowego procesu zaparzania. Rezultatem
jest szczególnie intensywny smak kawy - bez
konieczności zmiany ilości kawy lub używanej
wody. Funkcja ta może być wybrana dla
wszystkich kaw.

Dotknij i przesuń
Innowacyjna funkcja Dotknij i przesuń sprawi, że
serce estety zabije odrobinę szybciej. Poprzez
delikatne dotknięcie czujników możesz łatwo i
wygodnie ustawić oraz obsługiwać CAFFEO
Barista®.

Automatyczny wybór ziarna
Dla prawdziwych koneserów ziarna kawy nie są
jedynie ziarnami. Każda kawa ma określony
bukiet zapachowy, konsystencję, kwaskowatość
oraz wiele innych cech. W celu czerpania radości
z kawy przygotowanej jakby przez prawdziwego
baristę, funkcja automatycznego wyboru zawsze
wybierze właściwe ziarno spomiędzy dwóch.
.rodzajów.

Pamięć "Moja kawa"
Moc kawy, temperatura parzenia, właściwa ilość
kawy, mleko/spienione mleko lub gorąca woda.
Funkcja pamięci "Moja kawa" zapisuje
indywidualne preferencje maksymalnie 8 osób, w
zakresie dostępnych rodzajów kawy.
Wywoływanie następuje w wygodny sposób,
poprzez wybór ustawionej nazwy.

Funkcja książki z przepisami
Kochasz dobre espresso i inne klasyczne kawy, ale
przepadasz również za szczególnymi specjałami,
takimi jak flat white lub americano? Wybierz
spomiędzy 21 rodzajów kawy, które w łatwy sposób
możesz wywołać z menu.
.
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Jednostka do zaparzania może
zostać wyjęta z boku
Dzięki praktycznemu wyjmowaniu jednostki do
zaparzania w sposób przyjazny dla użytkownika, jej
czyszczenie stało się łatwe. Wnętrze urządzenia
również może zostać wyczyszczone..

Łatwe czyszczenie parowe
Tak jak w przypadku zintegrowanego programu do
wewnętrznego czyszczenia systemu mleka, funkcja
Łatwego Czyszczenia Parowego zapewnia szybkie i
higieniczne czyszczenie; części mające kontakt z
mlekiem czyszczone są przy użyciu gorącej wody
oraz pary. Za pośrednictwem menu można wybrać
albo opcję czyszczenia po każdej filiżance kawy,
albo wywoływać odrębnie.
Wymiary: 372 x 259 x 467 mm
Waga: 10,3 kg
Zasilanie: 220V – 240V 50/60Hz
Pobór mocy: maks. 1450 W

