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3,5” TFT kleurendisplay met 8 soft touch buttons, uw favoriete koffie met 1 druk op de knop:
• Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Espressso, Koffie, Long, Doppio+ en
warme melk
Premium design: afgewerkt in mat zilver en dynamische vormen.
Via de Coffee Link App maakt u verbinding tussen uw Smartphone en het apparaat om nieuwe
recepten te creëren en te personaliseren.
Geniet van een breed assortiment aan koffie en melkbereidingen. Zeer eenvoudig te
programmeren met 6 gebruikersprofielen voor gepersonaliseerde drankjes.
Nieuw dubbelwandig thermo melkreservoir om de melk langer koud te houden.
Het LatteCrema Systeem maakt de heerlijkste melkbereidingen met de perfecte
melkschuimlaag op de juiste temperatuur waarvan u tot de laatste druppel geniet.
Real AutoClean toets voor het reinigen van het melkreservoir, zodat het na gebruik makkelijk
in de koelkast geplaatst kan worden.
Uitneembaar zamak lekbakje, eenvoudig uit elkaar te halen en vaatwasbestendig.
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.
Extra stoompijpje voor het opschuimen van melk of het aftappen van heet water.
Variabele hoogte-instelling van de uitloopopeningen van 85 tot 140 mm.
Indicatie koffiedikbakje vol: na 14 kopjes koffie of na 72 uur gebruik.
Uitneembare zetgroep voor een gemakkelijke reiniging.
Groot waterreservoir (2L)
Groot dubbelwandig bonenreservoir (400gr) voor behoud aroma en stillere werking.
Actieve warmhoudplaat om kopjes voor te verwarm.en
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.
Vereenvoudigde Demo Tour
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VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

SMART COFFEE APP
Een De'Longhi volautomaat met Real
Time connectie. Ideaal om nieuwe
recepten te creëren en oneindig te
personaliseren. Via de app krijgt u ook
uitgebreid onderhoudsadvies en kunt u
gebruikersstatistieken inzien.

3,5” TFT KLEURENDISPLAY
Ontdek een intuïtieve interface en nieuwe
functionaliteiten van de PrimaDonna Elite.

BREED ASSORTIMENT AAN KOFFIEBEREIDINGEN
Geniet van oneindige variaties aan koffiebereidingen, van de perfecte espresso tot een uitgebreid aanbod aan
melkrecepten. Laat jezelf verrassen en probeer de nieuwe recepten: Koffie, Cappuccino+ en CappuccinoMix.
TECHNICAL DATA
Afmetingen (lxbxh)
Gewicht
Vermogen
Netspanning
Inhoud waterreservoir
Hoeveelheid koffiebonen
Inhoud melkreservoir
Verstelbare koffie-uitloop
Energiespaarstand
Druk

mm
Kg
W
V~Hz
l
g
l
mm

480x260x375
11,9
1450
220/240~50/60
2,0
400
0,5
85 tot 140 mm
Beter dan A
19 BAR

LOGISTIEKE GEGEVENS
EAN-CODE: 8004399331006
SAP-CODE: 0132217030
EV: 1
ST/PALLET: 20
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VOLAUTOMATISCH ESPRESSOAPPARAAT

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN

8004399331006

SAP

0132217030

VERPAKKING
530x325x510

Bruto gewicht (Kg)

15,900

Netto gewicht (Kg)

11,900

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

540x330x520
16,510
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
20
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Afmetingen (lxbxh) (mm)

