DE’LONGHI KOFFIE
EC680.M

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT

INNOVEREND DESIGN
Dit espressoapparaat is slechts
15 cm breed en is gekenmerkt
door een mooi modern design
met metalen behuizing en
mooie afwerkingen in chroom.

NIEUW THERMOBLOCK

SEMIPROFESSIONEEL
‘CAPPUCCINOSYSTEEM’
Om prestaties, kwaliteit en Het mengt stoom, lucht en
gebruiksvriendelijkheid te melk. Het produceert een rijke
verhogen, is dit apparaat
romige melkschuimlaag voor
uitgerust met een
een perfecte cappuccino.
thermoblock.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (bxdxh)

mm

149x330x305

Gewicht

Kg

4,0

Vermogen

W

1350

V~Hz

220/240~50-60

L

1

Bar

15

Netspanning
Inhoud waterreservoir
Pompdruk

KOFFIE

Zeer compact halfautomatisch pompdruk espressoapparaat
(slechts 15 cm breed)
‘Cappuccinosysteem’ met semiprofessioneel opschuimpijpje mengt
stoom, water en lucht, zorgt voor een heerlijke cappuccino met een rijke
melkschuimlaag
Thermoblock voor het bereiden van een espresso aan een ideale en constante
temperatuur
Het apparaat functioneert zowel met gemalen espressokoffie als met ESEservings
Professionele filterhouders voor een perfecte cremalaag
Filter 1: 1 kopje espresso met gemalen koffie
Filter 2: 2 kopjes espresso met gemalen koffie
Filter 3: 1 kopje met 1 ESE-serving
Programmeerbare koffiehoeveelheid
Gebruiksklaar in slechts 35 seconden
Mogelijkheid om heet water af te tappen via het stoompijpje
Eenvoudig bedieningspaneel met 3 verlichte knoppen
Controlelampje voor het ontkalken van het apparaat
Warmhoudplaat voor kopjes
Voorwelling
Waterfilter
Druppelstop
Uitneembaar lekbakje met niveau indicator
Transparant en uitneembaar waterreservoir van 1L
Automatische stand-by stand om energie te besparen
Aan/uit knop om de stroom volledig uit te schakelen

INSTELBARE AUTO-OFF
De auto-off functie is
instelbaar: 9 minuten, 30
minuten of 3 uur na het laatste
gebruik schakelt het apparaat
zich automatisch uit.

LOGISTIEKE GEGEVENS
EAN-CODE: 8004399327603
SAP-CODE: 0132106095
EV: 2
ST/PALLET: 60

DE’LONGHI KOFFIE
EC680.M

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT

CAPSULE SYSTEEM LATTISSIMA PREMIUM

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399327603
0132106095

149x330x305

Bruto gewicht (Kg)

5,110

Netto gewicht (Kg)

4,200

OMDOOS
Afmetingen (lxbxh) (mm)
Bruto gewicht (Kg)
EAN

400x400x395
11,130
28004399327607

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

2
60
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LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP

