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Tento úzký plně automatický kávovar nabízí 
čistý požitek z čerstvě namletých kávových 
zrn. Aromatická káva se sametovou pěnou.  
S třemi nastaveními pro intenzitu vaší kávy  
si můžete připravit dvě dokonalé klasické kávy 
jedním dotykem tlačítka. Méně je někdy více  
- větší požitek z kávy a více prostoru.

SOLO®

HLAVNÍ PŘEDNOSTI 
JEDNODUCHOST A KOMPAKTNOST 
- přístroj je pouze 20 cm široký,  
  takže zabírá málo místa 

REŽIM DVA ŠÁLKY  
- připraví 2 šálky kávy současně 

SYSTÉM EXTRAKCE AROMA (A.E.S.) 
- čerstvě namletá káva se před vlastním varem  
  zahřeje, čímž dojde k uvolnění aroma kávy

INTUITIVNÍ POUŽITÍ    

JEDEN DOTYK 
- espresso a café crème jedním stisknutím    
   tlačítka 

DISPLEJ S LED SYMBOLY 
- pohodlné a snadné ovládání
 

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

VYJÍMATELNÁ VARNÁ JEDNOTKA   
- jednotku lze vyjmout a vyčistit vnitřek přístroje

AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ  
A ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE  
- automatická signalizace potřeby provést  
  program čištění nebo odstranění vodního    
  kamene
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Rozměry
Váha
Povrchový materiál
Barva

SPECIFIKACE PRO ELEKTŘINU:
Napětí
Spotřeba (příkon)
Energeticky úsporný režim  
Tlačítko 0 wattů 
Délka kabelu
Zařízení pro převíjení 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
Kávová výpusť pro 1 nebo 2 šálky
Výškově nastavitelná výpusť kávy
Prvotřídní ocelový mlýnek
Jemnost mletí
Automatická regulace množství mleté kávy
Kapacita zásobníku na kávu 
Programovatelná síla kávy 
Displej 
Počet přednastavených kávových variací
Nerezová odkapávací miska
Podložka na ohřev šálků (pasivní) 
Automatické programy čištění a odstraňování vodního kamene 
Vyjímatelná varná jednotka 
Přednastavení tvrdosti vody (4 polohy) 
Kompatibilní s vodními filtry Claris® 
Automatická signalizace pro výměnu vodního filtru 

32,5 x 20,0 x 45,5 cm
8,0 kg
plast
stříbrná, černá, ryze černá

220 - 240 V
max 1 400 W
ano
ano
1 m
ano
ano

1,2 l
15 bar

3 úrovně
30 - 220 ml
ano
ano
135 mm
ano
3 úrovně
ano
125 g
3 úrovně
ano (s LED symboly)
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