
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPOZANTNÍ, ELEGANTNÍ 

A VÝKONNÝ 

SM 3585 Indukční napěňovač mléka Spuma 500 
 
 – s inovativní funkcí „čokoláda“ pro horkou čokoládu vytvořenou z kousků čokolády  

– jedinečný design a stylový 360 ° LED světelný kroužek s indikátorem stavu: červená pro horký a 
modrá pro studený provoz, plus akustický signál ukončení 

– snadné čištění díky inovativnímu procesu indukce zaručuje, že se mléko nepřipálí, nádobku z 
nerezové oceli snadno umyjete v myčce na nádobí 

– přesné servírování díky ideálně tvarované nálevce, vhodné také pro latte art 

Další výhody 

– vhodné pro napěnění za tepla i studena 

– ideálně napěníte cca 120 – 260 ml nebo ohřejete cca 120 - 500 ml mléka  

– XL kapacita díky velikosti nerezové nádoby na mléko s objemem 500 ml   

– s otevíráním víka pro pohodlné přidání dalších ingrediencí (například kakaa) 
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XL kapacita díky 
velikosti nerezové 
nádoby na mléko s 
objemem 500 ml. 
 

    

Stylový 360 ° LED 
světelný proužek s 
indikátorem pro horké a 
studené operace (červená 
/ modrá). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pro napěňování za tepla i 
studena.  

Perfektní pěna a dokonalé 
servírování, jako od 
baristy, díky ideálně 
tvarované nálevce. 

Inovativní funkce 
„čokoláda“ pro horkou 
čokoládu vytvořenou z 
kousků čokolády. 

    

 

Technická data 

– výkon: 500 W  

– kapacita: 500 ml 

– barva: nerezová ocel / černý mat 

– výměnné nádobky na ohřev, napěnění a roztavení čokolády 

– s otevíráním víka pro pohodlné přidání dalších ingrediencí (například kakaa) 

– ideálně napěníte cca 120 – 260 ml nebo ohřejete cca 120 - 500 ml mléka   

– automatické vypnutí 

– ochrana proti přehřátí 

 

Logistická data 

váha: 1,45 kg, váha balení: 1,95 kg 
rozměry balení: 21,6 x 19,6 x 27,6 cm 
počet kusů v balení: 4 
EAN: 4008146033209 

 

Snadná manipulace 
díky rotaci 360°. 
 

 
Snadné čištění díky 
inovativnímu procesu 
indukce zaručuje, že se 
mléko nepřipálí, nádobku z 
nerezové oceli snadno 
umyjete v myčce na 
nádobí. 


