DE’LONGHI KOFFIE
ECAM23.120.B

COMPACT VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

NIEUW BEDIENINGSPANEEL

CAPPUCCINOSYSTEEM

KOFFIE

 Geschikt voor zowel espressobonen als gemalen espressokoffie
 Eenvoudige bediening
 Cappuccinosysteem met RVS stoompijpje: mengt stoom, lucht en melk en produceert zo
een rijke romige schuimlaag voor een perfecte cappuccino
 Zeer eenvoudig in te stellen. Personaliseer uw favoriete espresso zoveel als u zelf wil. Keuze
espresso of lungo, 1 of 2 kopjes, van extra sterk tot extra licht aroma en 3 verschillende
temperatuurinstellingen
 Mogelijkheid om 2 kopjes te zetten met slechts 1 maling
 Instelbare maalgraad: nieuwe geïntegreerde koffiemolen met 13 maalstanden
 Instelbare koffiehoeveelheid van 6 tot 14g en instelbare waterhoeveelheid. Instelbare
waterhardheid
 Voorwelling
 Variabele hoogte-instelling van de uitloopopeningen van 86 tot 142 mm
 Automatische uitschakeling
 Teller voor het aantal gezette kopjes koffie
 Nieuw thermoblock voor het bereiden van een espresso aan een ideale en constante
temperatuur
 Afsluitbaar bonenreservoir voor het behoud van het aroma
 Indicatie koffiedikbakje vol na 14 kopjes koffie of nadat het apparaat 72 uur gebruikt wordt
 Uitneembare zetgroep, waterreservoir (1,8 l) en lekbakje
 Waterfilter
 Automatisch ontkalkings- en reinigingsprogramma
 Mogelijkheid om kopjes bovenaan op het apparaat te plaatsen
 Energiespaarstand en stand-by stand
 Rapid Cappuccino: schuim de melk op onmiddellijk na het zetten van een kopje espresso
 Aan/uit knop achteraan het apparaat om de stroom volledig uit te schakelen

BONENRESERVOIR

Dankzij het eenvoudige en efficiënte
Het RVS stoompijpje mengt stoom, lucht
Bonenreservoir met goed afsluitbaar
bedieningspaneel maakt u makkelijk elke en melk en produceert zo een rijke romige deksel voor het behoud van het aroma.
soort koffie. Door aan de centrale knop te schuimlaag voor een perfecte cappuccino.
draaien, bepaalt u de sterkte van de
koffie. Druk vervolgens op de knop voor
een espresso of lungo.

TECHNISCHE GEGEVENS

LOGISTIEKE GEGEVENS

Afmetingen (lxbxh)
mm
238x430x351
Gewicht
Kg
9
Vermogen
W
1450
Netspanning
V~Hz 220/240~50/60
Inhoud waterreservoir
l
1,8
Hoeveelheid koffiebonen
g
250
Gemiddeld energieverbruik in stand-by stand
W
< 0,35
Gemiddeld energieverbruik in energiespaarstand W
< 0,7

EAN-CODE: 8004399326187
SAP-CODE: 0132213054
EV: 1
ST/PALLET: 20

DE’LONGHI KOFFIE
ECAM23.120.B

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399326187
0132213054

500x290x430

Bruto gewicht (Kg)

10,620

Netto gewicht (Kg)

9,090

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

510x310x440
11,103
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
20

KOFFIE

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP
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