
Kompaktní design - s technologií Quattro Force

Arabica EA8178 display černý se stříbrnými prvky
Plně automatický kávovar Krups Arabica EA817810

EA817810

 

 

 Dopřejte si to pravé espresso připravené snadno a rychle díky automatickému přístroji na espresso KRUPS
ARABICA. Praktické kompaktní provedení, které přístroji nikterak neubírá na výkonu, nabízí intuitivní funkce, které
vám ve spojení s moderními technologiemi připraví přímo do šálku kávu a espresso dokonalé chuti.

 



VÝHODY PRODUKTU

Dopřejte si dokonalé espresso s absolutní lehkostí
Jednoduchý přístroj s moderními technologiemi pro dosažení ryzí chuti kávy a přímočarou
přípravu mimořádných nápojů s nádhernou vůní a plnou chutí.

Kompaktní design s bezkonkurenčními funkcemi
Objevte to nejlepší z obou světů díky praktickému kompaktnímu designu, který nemá absolutně
žádný vliv na výkon.

Moderní technologie pro přípravu jedinečné kávy
Systém KRUPS Quattro Force optimalizuje jednotlivé kroky procesu přípravy espressa od zrnka
až po kávu: o 20 % rychlejší mletí, hydraulické pěchování, kompaktní spařovací jednotka a
automatické čištění pro dlouhotrvající výkon.

Extra velký LCD displej
S intuitivním a uživatelsky přívětivým LCD displejem budete mít své kávové nápoje plně pod
kontrolou a zvládnete připravit všechny své oblíbené věci s naprostou lehkostí.

Řízení teploty a mletí
Nastavením mletí dokážete dosáhnout ideální konzistence v závislosti na připravovaném
nápoji, od plného espressa až po lungo, a na mimořádném výsledku bude mít samozřejmě svůj
podíl i bezvadné řízení teploty.

Parní tryska pro dokonalé cappuccino
Parní tryska, jejíž čištění je snadné, praktické a hygienické, tvoří poslední krok přípravy celé řady
nápojů a umožní vám dopřát si cappuccino s krásnou pěnou hezky z pohodlí domova.

Zaznamenejte si oblíbené recepty
Praktický paměťový režim umožňuje prostřednictvím intuitivního procesu uložit dva různé
recepty nápojů, abyste si mohli uložit nastavení pro svou optimální kávu a mít pokaždé jistotu
skvělého výsledku.
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VLASTNOSTI PRODUKTU

GLOBÁLNÍ
Příkon 1450 W

Tlak 15

Individuální nastavení množství ANO

Zařízení s displejem (obrazovkou) ANO

LED ANO

Rozhraní Tlačítka

Mlýnek na kávu Kovový konicky mlýnek

Objem zásobníku na kávová zrna 260 g

Objem zásobníku na vodu 1.7 L

Odnímatelný zásobník na vodu ANO

Systém detekce prázdného zásobníku na vodu ANO

Objem sběrné nádoby na kávový odpad 9

Patentovaný kompaktní systém termobloku (CTS) ANO

Systém na pěnění mléka Parní tryska

Parní tryska ANO

Počet receptů 3

Recepty espresso, silné espresso, káva
TECHNICKÉ

Počet současně připravovaných káv 2

Počet šálků současné přípravy kávy, cykly 1

Varná jednotka s variabilním objemem 6-9 g

Nastavitelná velikost nápoje ANO

Nastavení jemnosti mletí kávy Manuální (3 stupně)

Předem nastavená síla kávy 3

Počet teplotních stupňů 3

Automatický cyklus dvojitého mletí pro velké kávy (220 ml) ANO

Výškově nastavitelná kávová výpusť ANO

Max. vzdálenost kávové výpustě od odkapávače 10.8 cm

Funkce páry ANO
ÚDRŽBA

Indikátor odvápňování AUTOMATICKÉ

Program proplachování BEZ PROGRAMU

Program oplachu trysky na mléko Manuální

Čistící program Manuální

Program čištění trysky na mléko Manuální

Připomenutí odvápnění AUTOMATICKÉ
OSTATNÍ

Startovací sada XS3000, 2 čistící tablety v balení

Tlačítko zapnuto/vypnuto ANO

Programovatelné automatické vypnutí ANO

Podpěra šálku ANO

Vyjímatelný odkapávací miska ANO

Barva černá a stříbrná

Záruka 2 roky / 6000 cyklů

[tech.char.country.origin] France
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LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 8000036159

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 0010942222934
EAN UC :

1 8 4 32
C20 : 448
C40 : 924

HQ4 : 1 155

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 245 x 365 x 380 (mm) 381 x 287 x 484 (MM) 396 x 300 x 510 (MM) 1 200 x 800 x 2 174 (MM)

Hmotnost 7.2 (kg) 9,086 (KG) 9,086 (KG) 311,752 (KG)


