CEG5331X Espressor automat

INOX
EAN: 8690842202070

19
Bar

Presiune

Rasnita
integrata

AutoCuratare

Cup Size
Selection

RECIPIENT EXTERN PENTRU LAPTE

Poti savura un cappuccino delicios si cremos datorita recipientului
extern pentru lapte inclus. Acest accesoriu este usor de folosit si usor
de curatat.

PRESIUNE 19 BAR
Presiunea de 19 bari te ajuta sa pastrezi aroma si
intensitatea cafelei cat mai mult timp.

LED TOUCH DISPLAY
Te poti bucura de cafeaua perfecta cu o simpla atingere
a panoului de afisare LED. Acesta iti permite sa selectezi
tipul cafelei dorite, printr-o simpla atingere.

*Imaginea produsului este cu titlu de prezentare

DESIGN SLIM

Nu conteaza ca bucataria ta nu este atat
de mare pe cat ai visat. Acest espressor se
bucura de un design compact, potrivit pentru
orice spatiu mic datorita dimensiunilor sale
reduse. Ergonomic, cu partea frontala din
inox, acest model te va incanta in fiecare
dimineata cu cea mai delicioasa cafea.

MAI MULTE TIPURI DE CAFEA
Bucura-te de cafeaua preferata cu ajutorul espresorului
Beko! Chiar daca optezi pentru o cafea americana,
latte, un capucino inspumat sau un espresso dublu, te
poti bucura de cafeaua preferata in cel mai scurt timp.

AJUSTAREA INTENSITATII CAFELEI
Fie ca ai nevoie de o cana de cafea intensa care sa te
trezeasca dimineata sau doar iti doresti sa savurezi o
cafea de dupa-amiaza, acum poti ajusta intensitatea
cafelei in functie de preferintele tale.

PROGRAME DE
AUTOCURATARE

Daca iti doresti sa savurezi un ceai cald
espressorul Beko iti vine in ajutor cu
sistemul integrat pentru apa fierbinte. Ai
apa calda instant, doar la simpla apasare a
unui buton.

REZERVOR DETASABIL
Rezervorul de apa al espressorului are o
capacitate de 1.5 litri si este detasabil, ceea ce
permite o curatare usoara si o umplere facila.

SISTEM INTEGRAT PENTRU APA
FIERBINTE

REGLAREA GRADULUI DE MACINARE

Daca iti doresti sa savurezi un ceai cald espressorul
Beko iti vine in ajutor cu sistemul integrat pentru apa
fierbinte. Ai apa calda instant, doar la simpla apasare
a unui buton.

Intensitatea aromei este direct influentata de gradul de macinare al cafelei.
Acum iti poti prepara cafeaua perfecta cu espressorul Beko in cel mai scurt
timp regland gradul de macinare al boabelor.

AJUSTAREA INALTIMII RECIPIENTULUI DE SCURGERE

Adapteza inaltimea recipientului de scurgere in functie de inaltimea canii tale de cafea. Fie ca preferi un expresso
scurt sau cafea lunga, iti va fi intotdeauna usor sa o pregatesti.

CEG5331X Espressor automat

INOX
FUNCTII
Recipient extern pentru lapte

DA

LED Touch Display

DA

Cafea boabe

DA

Ajustarea intensitatii cafelei

DA

Programe de autocuratare

DA

Mai multe tipuri de cafea

DA

Rezervor detasabil

DA

Sistem integrat pentru apa fierbinte

DA

CARACTERISTICI
Material rasnita

Metalic

Culoare

Inox

Putere

1350 W

Presiune

19 bari

Capacitate rezervor
Recipient cafea boabe

DA
DA

Sistem cu lapte

DA

Oprire automata

DA

Nivel macinare ajustabil

DA

Sistem thermoblock

DA

INFORMATII TEHNICE

Dimensiuni nete (IxLxA, cm)
Greutate neta (kg)
Nivel sunet in timpul prepararii - db(A)

Led aprins/pornit: recipientul pentru cafea măcinată este plin
Aprindere intermitentă: Tava de scurgere internă / Recipientul
pentru cafea măcinată este scos
Led aprins/pornit: Infuzorul este scos / montat necorespunzător
Aprindere intermitentă: Ușa de serviciu este deschisă / montată
necorespunzător
Led aprins/pornit: Este necesară decalcifierea
Aprindere intermitentă: Decalcifiere în curs

Funcția Sistem Gol este activă

125 g

Multi-bauturi

Frecventa

Lipsă boabe

1,5 l

Ajustarea inaltimii recipientului de scurgere

Voltaj

Aprindere intermitentă: Nivel de apă scăzut /
Rezervorul pentru apă este scos

Pornit/Oprit

Abur

Apă Fierbinte

230V
50/60 Hz
32 x 18.6 x 41
7,8

Espresso
Cappuccino

<72 db(A)
Latte Macchiato

O data: Curatare rapida
De doua ori: Functie spuma de lapte

