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Když pocítíte náhlou touhu po kávě, nechcete 
čekat dlouho. Ať už máte chuť na café crème, 
espresso, ristretto, lungo, cappuccino  
nebo latte macchiato – po stisknutí tlačítka  
je káva připravená. Čerstvě uvařená, 
aromatická a plná chuti se sametově jemnou 
pěnou. Mléčná pěna či horká voda jsou také 
připraveny v okamžiku. Stačí si vybrat mezi  
10 přednastavenými kávovými specialitami.

PASSIONE® OT

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
SYSTÉM NEJLEPŠÍHO AROMA  
- při každém mletí dojde k namletí správného  
  množství kávových zrn a namletá káva  
  je okamžitě použita 
- čerstvě namletá káva se před vlastním varem  
  zahřeje, čímž dojde k uvolnění aroma kávy 

10 KÁVOVÝCH SPECIALIT  
- jedním stiskem připravíte espresso, café  
  crème, cappuccino a latte macchiato 
- navolit lze dalších 6 kávových specialit:  
  ristretto, lungo, americano, espresso  
  macchiato, café latte a café au lait

PROCES PŘÍPRAVY DLE PŮVODNÍ RECEPTURY 
- jednotlivé ingredience na přípravu kávy  
  jsou přidávány ve správném pořadí  
 
KOMPAKTNÍ A MODERNÍ 
- kubický tvar, zaoblené hrany a nerezová  
  odkapávací miska 
 

INTUITIVNÍ POUŽITÍ    

JEDEN DOTYK 
- příprava kávy, kávové speciality,  
  teplého mléka či vody jen jedním dotykem

REŽIM DVA ŠÁLKY  
- současně připraví 2 šálky jedním stisknutím  
  tlačítka 

VÝPUSŤ VŠE V JEDNOM  
- oddělené trysky na kávu, mléko a horkou    
   vodu bez nutnosti posouvání šálku  
- výpusť osvětlena LED diodami   

BAREVNÝ TFT DISPLEJ 
- dotykový displej s vysokým rozlišením 

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

VYJÍMATELNÁ VARNÁ JEDNOTKA   
- jednotku lze vyjmout a vyčistit vnitřek přístroje

ZÁSUVNÝ SYSTÉM NA MLÉKO  
- vyjímatelný mléčný systém s externí nádobou  
  na mléko

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ PÁROU  
- rychlé a hygienické čištění částí, které jsou  
  v kontaktu s mlékem, pomocí horké vody  
  a páry



Te
ch

ni
ck

é 
ch

ar
ak

te
ris

tik
y KONSTRUKČNÍ SPECIFIKACE:

Rozměry
Váha
Povrchový materiál
Barva

SPECIFIKACE PRO ELEKTŘINU:
Napětí
Spotřeba (příkon)
Energeticky úsporný režim  
Tlačítko 0 wattů 
Délka kabelu
Funkce automatického vypnutí 

SPECIFIKACE PRO VODU:
Kapacita zásobníku vody
Tlak čerpadla

DALŠÍ SPECIFIKACE:
Nastavitelná varná teplota 
Průběžně nastavitelný regulátor průtoku kávy 
Funkce zvlhčení před varem
Integrovaná výpusť horké vody
Kávová výpusť pro 1 nebo 2 šálky
Výškově nastavitelná výpusť kávy
Prvotřídní ocelový mlýnek
Jemnost mletí
Automatická regulace množství mleté kávy
Systém nejlepší aroma 
Kapacita zásobníku na kávu 
Zásobník na kávu s funkcí Aromasafe®

Programovatelná síla kávy 
Redukce hluku 
Systém na mléčnou pěnu
Externí nádoba na mléko 
Osvětlení šálku LED diodami
Displej 
Programovatelné dávkovací tlačítko
Počet přednastavených kávových variací
Originální proces přípravy cappuccina
Nerezová odkapávací miska
Podložka na ohřev šálků (pasivní) 
Automatické programy čištění a odstraňování vodního kamene 
Jednoduchá hygiena díky snadnému čištění párou (mléko) 
Vyjímatelná varná jednotka 
Přednastavení tvrdosti vody (4 polohy) 
Kompatibilní s vodními filtry Claris® 
Automatická signalizace pro výměnu vodního filtru 

40,5 x 25,3 x 38 cm
8,3 kg
plast
stříbrná, černá

220 - 240 V
max. 1450 W
ano
ano
1 m
ano

1,2 l
15 bar

3 úrovně
25 - 220 ml
ano
ano
ano
135 mm
ano
5 úrovní
ano
ano
125 g
ano
5 úrovní
ano
ano 
ano
ano
ano (TFT barevný displej)
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