DE’LONGHI KOFFIE
ECAM350.15.B

COMPACT VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

GROTE VARIËTEIT RECEPTEN

EASY TOUCH CONTROLEPANEEL

Geniet van traditionele dranken met
één druk op de knop: originele
espresso, espresso lungo, koffie en
LONG.

Het Easy Touch controlelpaneel met
icoontjes is eenvoudig te bedienen voor
optimaal gebruiksgemak.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (bxdxh)

mm

236x429x348

Gewicht

Kg

9,2

Vermogen

NIEUW LEKBAKJE
Het nieuwe lekbakje is volledig uit elkaar
te halen voor een nog eenvoudigere
reiniging. De losse onderdelen zijn
vaatwasbestendig.

LOGISTIEKE GEGEVENS

W

1450

V~Hz

220/240~50/60

Inhoud waterreservoir

l

1,8

Hoeveelheid koffiebonen

g

300

Netspanning

KOFFIE

 Eenvoudige bediening: Easy Touch bedieningspaneel met icoontjes
 Geniet van een breed scala aan traditionele koffies met slechts één druk op de knop:
Espresso, Espresso lungo, Koffie, LONG
 Uw drankje personaliseren was nog nooit zo makkelijk: probeer een sterk, medium of
extra mild aroma en drink uw drankje op hoge, medium of lage temperatuur
 Het Cappuccinosysteem met RVS-stoompijpje mengt stoom, lucht en melk en
produceert zo een rijke romige schuimlaag voor een perfecte cappuccino
 Het apparaat functioneert zowel met espressobonen als gemalen espressokoffie
 Instelbare water- en koffiehoeveelheid (7 tot 14g)
 Geïntegreerde duurzame conische, metalen, koffiemolen met 13 maalstanden
 Mogelijkheid om 2 kopjes te zetten met slechts 1 maling
 Voorwelling
 Thermoblock voor het bereiden van een espresso met een ideale en constante
temperatuur
 Variabele hoogte-instelling van de uitloopopeningen van 84 tot 135 mm
 Waterfilter
 Indicatie koffiedikbakje vol: na 14 kopjes koffie of na 72 uur gebruik.
 Uitneembare zetgroep en waterreservoir (1,8L)
 Groot bonenreservoir (300gr) en vershouddeksel voor behoud aroma en stillere werking
 Nieuw lekbakje, met niveau indicator, geheel uit elkaar te halen
 Automatisch ontkalkings- en reinigingsprogramma
 Energiespaarstand, stand-by stand en automatische uitschakeling
 Aan/uit knop achter op het apparaat om de stroom volledig uit te schakelen

EAN-CODE: 8004399331143
SAP-CODE: 0132221000
EV: 1
ST/PALLET: 30

DE’LONGHI KOFFIE
ECAM350.15.B

COMPACT VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN

8004399331143

SAP

0132221000

VERPAKKING
495x290x400

Bruto gewicht (Kg)

10,800

Netto gewicht (Kg)

9,240

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

505x300x415
11,280
-

AANTALLEN
Per omdoos

1

Per pallet

30

KOFFIE

Afmetingen (lxbxh) (mm)

