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Plně automatický kávovar, EQ900,
Nerez
TQ905R03

včetně příslušenství

1 x patrona do vodního filtru

zvláštní příslušenství

TZ80004A Servisní set pro kávovary
TZ80002A Odvápňovací tablety
TZ80001A Čisticí tablety
TZ70003 Patrona vodního filtru
TZ70001 Adaptér na mléko

Intuitivní plně dotykový displej vám umožní ovládat každý
parametr přípravy kávy jako barista. Dokonale se přizpůsobí
všem nastavením nápojů podle typu vaší zrnkové kávy.

✓ Ovládejte všechny relevantní parametry přípravy pro jemný požitek
z kávy – baristaMode.

✓ Brilantní 6,8” plně dotykový displej s vysokým rozlišením a unikátní
nabídkou – iSelect Display.

✓ Výrazné snížení hluku při příjemně tiché přípravě kávy díky funkci
superSilent.

✓ Perfektní nastavení spařování pro vámi vybranou kávu – beanIdent
System.

✓ Uložte si svou individualizovanou kávu až do 10 různých profilů –
profily EQ900.

Vybavení

Technické údaje

Aprobační certifikáty : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Rozměry spotřebiče : 392 x 315 x 470
Rozměry zabaleného spotřebice : 510 x 355 x 430
Rozměry palety : 220.0 x 80.0 x 120.0
Počet spotřebičů na paletě : 24
Hmotnost netto : 13,0
Hmotnost brutto : 13,5
příkon : 1500
Napětí : 220-240
Frekvence : 50
Délka přívodního kabelu : 100,0
Typ zástrčky : zalitá zástrčka s uzemněním
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Plně automatický kávovar, EQ900,
Nerez
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Vybavení

Chuť

# beanIdent System - přizpůsobuje všechna nastavení nápojů podle
kávových zrn

# baristaMode - plná kontrola nad všemi relevantními parametry
přípravy

# až 29 různých kávových specialit (v rámci zařízení a aplikace Home
Connect)

# funkce teplého mléka, mléčné pěny a horké vody

# nastavitelný poměr mléka pro klasické mléčné nápoje

# aromaBoost - více chuti pro nápoje na bázi espressa založené na
jemnějším stupni mletí

# inteligentní nastavení síly - adaptivní řízení kávy na základě síly a
velikosti nápoje

# aromaSelect - 3 různé aromatické profily (mírné, vyvážené,
výrazné)

# aromaDouble Shot - menší hořkost ve velkých nápojích díky dvěma
procesům vaření

# Včetně vodního filtru Brita Intenza

Komfort

# Displej iSelect – 6,8” TFT-barevný displej s dotykovou a posuvnou
funkcí

# eGrinder - přizpůsobení stupně mletí pomocí displeje pro každý
jednotlivý nápoj

# individualCoffee System - vytvořit až 10 vrstvý, každý může uložit
až 10 individualizovaných nápojů

# comfortMode - pohodlný a intuitivní způsob přípravy kávy pomocí
základního nastavení

# Funkce konvice na kávu - celá konvice kávy pouhým stisknutím
tlačítka

# výškově nastavitelný výpust (do Až 15 cm vysoké sklenice)

# oneTouch DoubleCup - získejte dva šálky pouhým stisknutím
tlačítka

# 2.3 l odnímatelná nádrž na vodu

# superSilent – optimalizováno na hluk

Výkon

# ceramDrive - vysoce kvalitní mlýnek vyrobený z keramiky odolný
proti opotřebení

# vodní čerpadlo s tlakem 19 bar

# aktivní ohřívač šálků

Hygiena

# autoMilk Clean - automatické čištění párou po každém nápoji

# calc’nClean - kombinovaný odvápňovací a čisticí program pro menší
úsilí

# odnímatelná spařovací jednotka - pro snadné a hygienické čištění

# vhodné do myčky: výpust na nápoje, odkapávací miska a
odkapávací pánve

# automatické připomenutí čištění, odvápnění nebo výměny vodního
filtru

Home Connect

# dálkové ovládání - ovládejte svůj spotřebič odkudkoli

# coffeePlaylist - vyberte v aplikaci několik nápojů a připravte si je ve
vámi zvoleném pořadí

# další know-how týkající se kávy

# aktualizace softwaru - vždy nejnovější stav softwaru

# online podpora

# Zabezpečení: bezpočnost je nejvyšší prioritou Home Connect.
Aplikace Home Connect byla testována a certifikována podle TÜV
IT. Šifrovaný přenos dat přes protokol Home Connect chrání před
neoprávněným přístupem.

Různé

# integrovaná 0,7 l nádoba na mléko

# 375 g nádoba na kávové zrno s víkem na ochranu aroma

# osvětlený výpust kávy

# elektricky nastavitelný stupeň mletí (více úrovní)

# dětská pojistka

Příslušenství

# přiložené příslušenství: 1 x vodní filtr BRITA Intenza, testovací
proužek na tvrdost vody

# Samostatně dostupné příslušenství: čisticí tablety (TZ80001 ...),
odvápňovací tablety (TZ80002 ...), vodní filtr BRITA Intenza
(TZ70003 / TZ70033), sada pro péči o plně automatické kávovary
(TZ80004 ...), adaptér na mléko v kartonu (TZ70001), nádoba na
mléko (TZ90009)


