DE’LONGHI KOFFIE
ECP35.31

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT

NIEUWE CREMA
FILTERHOUDER
2 in 1: de nieuwe
crema filterhouder is
zowel geschikt voor
ESE-servings als
gemalen
espressokoffie.

CAPPUCCINOSYSTEEM OPBERGVAK UITNEEMBAAR
WATERRESERVOIR
Het cappuccinosysteem
Opbergvak voor filters en
mengt, stoom, water en
koffie-aanstamper.
lucht en zorgt zo voor een Uitneembaar
rijke schuimlaag voor een waterreservoir met
heerlijke cappuccino.
waterniveau indicator.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (lxbxh)

mm

240x185x305

Gewicht

Kg

4,0

Vermogen
Netspanning

KOFFIE

 Roestvrijstalen boiler met een pompdruk van 15 bar
 Cappuccinosysteem met regelbaar RVS-stoompijpje mengt stoom, lucht en
melk en produceert zo een rijke romige schuimlaag voor een perfecte
cappuccino
 Afwerking: aluminium
 Exclusief uitneembaar lekbakje voor grote kopjes tot 13 cm
 Transparant en uitneembaar waterreservoir van 1,1 liter
 Het apparaat is geschikt voor het gebruik van zowel gemalen
espressokoffie
(1 of 2 kopjes) als ESE-servings
 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
 Aparte thermostaat voor water- en stoomtemperatuur
 Indicatielampje aan/uit en voor de selectie van espresso of cappuccino
 Kopjeshouder
 Accessoire opbergvakje: voor de filters en de koffie-aanstamper
 Auto-Off systeem: 9 minuten na het laatste gebruik schakelt het apparaat
zich volledig uit
 Aan/uit knop om de stroom volledig uit te schakelen
 Extra meegeleverde koffie-aanstamper

EXCLUSIEF
LEKBAKJE VOOR
GROTE KOPJES
Het is mogelijk om
grote kopjes tot 13 cm
onder de uitloop te
plaatsen.

AUTO-OFF

9 minuten na het
laatste gebruik schakelt
het apparaat zich
automatisch uit.

LOGISTIEKE GEGEVENS

W

1100

V~Hz

220/240~50/60

EAN-CODE: 8004399329362
SAP-CODE: 0132104159
EV: 2
ST/PALLET: 40

DE’LONGHI KOFFIE
ECP35.31

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399329362
0132104159

255x315x360

Bruto gewicht (Kg)

5,240

Netto gewicht (Kg)

4,440

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

520x330x370
11,140
28004399329366

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

2
40

KOFFIE

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT

