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Máquina de café totalmente
automática, EQ.6 plus s500, Morning
haze
TE655203RW

Acessórios opcionais

TZ80009N Recipiente externo para leite
TZ80002B Pastilhas de descalcificação
TZ80001B Pastilhas de limpeza
TZ70003 Acess. máquina café expresso

O mundo do café começa na sua EQ.6 plus.

✓ ceramDrive: Moinho de elevada qualidade em cerâmica, resistente
ao desgaste.

✓ One-touch preparation: Espresso, Café, Cappuccino, Latte
Macchiato ao toque de um único botão.

Equipamento interior

Technical data

Dimensões do produto : 385 x 281 x 468
Dimensões do produto embalado : 508 x 343 x 428
Dimensões da palete : 221.0 x 80.0 x 120.0
Número standard de unidades por palete : 24
Peso líquido : 9,761
Peso bruto : 11,0
Código EAN : 4242003806395
Classificação da ligação : 1500
Voltagem : 220-240
Frequência : 50/60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100,0
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Certificados de aprovação : CE, Eurasian, VDE
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Máquina de café totalmente
automática, EQ.6 plus s500, Morning
haze
TE655203RW

Equipamento interior

Paladar

# Variedade de café ao toque de um botão Espresso, Espresso
Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café com leite.
Rápido e simples

# Especialidades de café adicionais para um momento perfeito
Americano, Flat White, Cafe Cortado

# aromaDouble Shot: Café extra-forte e simultaneamente menos
amargo, graças a dois processos de moagem e infusão

# Possibilidade de incorporar Filtro de água Brita: melhora o sabor da
bebida e prolonga a durabilidade do aparelho

Conforto

# coffeeSelect Display: bebidas à base de café e de leite podem ser
selecionadas e preparadas ao toque dos campos com sensor

# Favoritos: grave até 2 personalised beverages bebidas

# Quantidade regulável de café: individualCup Volume: Tamanho de
bebida individualmente ajustável

# Possibilidade de ajuste do rácio de leite e espresso para todas as
bebidas

# Saída de café com altura ajustável: apto inclusive para copos com
15 cm de altura (p.ex para Latte Macchiato)

# oneTouch DoubleCup: Prepare simultâneamente duas bebidas de
café / leite.

# Depósito amovível para 1.7 litros de água

# Flexible milk solution: oferece a opção de conexão de recipiente
para leite (disponível separadamente) ou de qualquer outro
recipiente, tal como um pacote de leite

# Pequeno manual sempre à mão no interior do aparelho

Desempenho

# ceramDrive: Moinho de elevada qualidade em cerâmica, resistente
ao desgaste

# Operação One-touch para preparar bebidas com leite ao toque de
um botão

# Para além das bebidas, possível também obter: espuma de leite,
leite morno, água quente

# Mínimo tempo de aquecimento: rapidez na primeira chávena

# Sistema de 19 bar de pressão

# Depósito em separado para café em pó

# zeroEnergy Auto-off: desligar automático após tempo pré-definido

Higiene

# Unidade de infusão amovível: fácil e higiénica limpeza em água
corrente

# Programa automático de rápida lavagem no desligar, ligar do
aparelho

# Limpeza totalmente automática do sistema de leite, através de
disparo de vapor, após a preparação de cada bebida.

# Todas as partes do bocal para leite são amovíveis, de fácil limpeza,
aptas para a máquina de lavar loiça

# Tabuleiro para recolher gotas com recipiente para borras de café

# calc'nClean: Programa automático de limpeza e descalcificação

Diversos

# Depósito de grãos com tampa de proteção de aroma (300 g)

# Configurações de moagem ajustáveis (multifases)

# Idioma de display selecionável

# Bloqueio de segurança para crianças: botão de bloqueio previne o
uso indevido por crianças

# Compartimento de arrumação do cabo (1 m)

# Potência: 1500 W

Acessórios

# Acessórios incluidos: colher medidora, kit para medição da dureza
da água, bocal para espumar leite, produto de limpeza

# Acessórios disponíveis em separado: pastilhas de limpeza
(TZ80001N), pastilhas de descalcificação


