
ECAM 22.112.B 

◼ Cappuccino systém – tryska na pěnění mléka pro vytvoření bohaté krémové pěny 
pro perfektní cappuccino

◼ Jednoduché osobní nastavení kávy – od malé, střední po velkou kávu, silné nebo 
extra jemné aroma s volitelnou teplotou

◼ Topné těleso termoblok pro optimální teplotu vody při přípravě nápoje
◼ Lze použít zrnkovou i mletou kávu
◼ Lze připravit 2 espressa najednou
◼ Vyjímatelná spařovací jednotka
◼ Tichý zabudovaný mlýnek s 13 možnostmi nastavení hrubosti mletí
◼Nastavitelné množství kávy a vody
◼ Funkce předspaření
◼Nastavitelná výška adaptéru pro výdej kávy (od 86 do 142 mm)
◼ Automatická funkce vypnutí
◼ Vrchní kryt zásobníku uchovává aroma zrnkové kávy
◼Nádoba na kávovou sedlinu s kapacitou 14 šálků/72 hod
◼ Vyjímatelná nádržka na vodu o objemu 1,8 l
◼ Automatická čisticí a odvápňovací funkce
◼Možnost použít vodní filtr
◼Odkládací plocha na šálky
◼Nastavitelná tvrdost vody
◼ Vyjímatelný odkapávací tácek s ukazatelem hladiny vody
◼ Funkce automatického vypnutí
◼ Energeticky úsporný režim
◼Obsah starter packu:

NOVÝ KONTROLNÍ PANEL CAPPUCCINO SYSTÉM KRYT PRO UCHOVÁNÍ AROMA KÁVY

Cappuccino systém pro bohatou, krémovou 
mléčnou pěnu k přípravě perfektního 
cappuccina.

Zásobník na zrnkovou kávu s krytem pro 
uchování aroma. 

Kontrolní panel vám umožní připravit jakýkoli druh 
kávy pouhým stisknutím tlačítka. Jednoduché 
pootočení kolečka umožňuje zvýšit nebo snížit 
intenzitu aroma kávy. 

TECHNICKÁ DATA

Rozměry (šxhxd) mm 238x430x351

Váha kg 9

Příkon W 1450

Napětí/Frekvence V~Hz 220/240~50/60

Kapacita nádržky na vodu l 1,8

Kapacita zásobníku na zrnkovou kávu g 250

Průměrná spotřeba ve stand-by režimu W <0,35

Průměrná spotřeba v energeticky úsporném 
režimu W <0,7

Energetická třída A+
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