DE’LONGHI KOFFIE
ECAM28.465.M

COMPACT VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

KOFFIE

Compact volautomatisch espressoapparaat volledig afgewerkt in RVS
Met het gepatenteerde LatteCrema Systeem, een exclusief automatisch
cappuccinosysteem, maakt u de perfecte Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte
of warme melk met maar één druk op de knop
Real AutoClean toets voor het automatisch reinigen van het automatisch
cappuccinosysteem.
Zeer eenvoudig in te stellen. Personaliseer uw favoriete espresso zoveel als u zelf
wil. Keuze uit espresso of lungo, 1 of 2 kopjes, van extra sterk tot extra licht aroma
en 3 verschillende temperatuurinstellingen
Het apparaat functioneert zowel met espressobonen als gemalen espressokoffie
Instelbare water- en koffiehoeveelheid (7 tot 14g)
Geïntegreerde duurzame conische koffiemolen met 13 maalstanden
Mogelijkheid om 2 kopjes te zetten met slechts 1 maling
Extra stoompijpje voor het opschuimen van melk of het aftappen van heet water
Display met 2 lijnen tekst
LED-lampje verlicht de koffie-uitloop
Actieve warmhoudplaat
Voorwelling
2 thermoblocks
Variabele hoogte-instelling van de uitloopopeningen van 87 tot 142 mm
Teller voor het aantal bereide kopjes koffie
Waterfilter
Indicatie koffiedikbakje vol: na 14 kopjes koffie of nadat het apparaat 72 uur gebruikt
wordt
Uitneembare zetgroep, waterreservoir (2L) en lekbakje met niveau indicator
Automatisch ontkalkings- en reinigingsprogramma
Energiespaarstand, stand-by stand en automatische uitschakeling
Automatische uitschakeling en inschakeling van het apparaat
Aan/uit knop achteraan het apparaat om de stroom volledig uit te schakelen

LatteCrema Systeem

DE PERFECTE CAPPUCCINO

METALEN TIPTOETSEN

BONENRESERVOIR MET
VERSHOUDDEKSEL

Het nieuw gepatenteerde
LatteCrema Systeem, een
exclusief automatisch
cappuccinosysteem, maakt
met slechts één druk op de
knop de perfecte
Cappuccino, Latte
Macchiato of Caffè Latte.

Het LatteCrema Systeem maakt
de heerlijkste melkbereidingen
met de perfecte melkschuimlaag
op de juiste temperatuur waarvan
u tot de laatste druppel gaat
genieten!

Eenvoudig te bedienen dankzij Bonenreservoir met goed
afsluitbaar vershouddeksel voor
metalen tiptoetsen. Op het
blauwverlichte display
het behoud van het aroma.
verschijnen alle boodschappen
in 2 tekstlijnen om het
gebruiksgemak te verhogen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (lxbxh)

mm

Gewicht

Kg

11,5

SAP-CODE: 0132215194

Vermogen

W

1450

EV: 1

V~Hz

220/240~50/60

l

2

Netspanning
Inhoud waterreservoir

LOGISTIEKE GEGEVENS

238x441x345

Hoeveelheid koffiebonen

g

250

Gemiddeld verbruik in stand-by

W

<0,6

Gemiddeld verbruik in energie spaarstand

W

<0,7

EAN-CODE: 8004399327757

ST/PALLET: 20
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LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN

8004399327757

SAP

0132215194

VERPAKKING
520x300x500

Bruto gewicht (Kg)

14,845

Netto gewicht (Kg)

12,024

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

530x310x510
15,900
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
20

KOFFIE

Afmetingen (lxbxh) (mm)

