
CTL636EB6
Automat de cafea espresso
Negru

Accesorii incluse
1 x linguriţă pentru dozaj

Accesorii optionale
TCZ8004 : Care set espresso

Automat de cafea / espresso, incorporabil,
cu Home Connect: specialități de cafea
variate, cu cel mai mare confort.
● Intelligent Heater inside: sistemul sensoFlow garantează

de fiecare dată savoarea unui espresso perfect, datorită
temperaturii ideale constante de preparare

● oneTouch DoubleCup: obținerea oricărei specialități din cafea
sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar și două cești
simultan.

● AromaDouble Shot: cafea foarte tare, puţin amară, datorită
celor două procese de măcinare şi preparare

● Home Connect: electrocasnice inteligente cu WiFi pentru o
viață mai ușoară zi de zi

● AutoMilk Clean: Sistemul complet automat de curățare cu
abur efectuează curățarea zilnică a sistemului de dozare a
laptelui, dupa prepararea fiecarei băuturi

Date tehnice
Duza pentru spumare :  Nu
Sistem de protectie impotriva inundatiilor :  Nu
Capacitate cesti :  All cups
Dimensiuni aparat (mm) :  455 x 594 x 375
Dimensiuni aparat ambalat (mm) :  540 x 478 x 670
Dimensiuni nisa (IxLxA) (mm) :  449 x 558 x 356
Cod EAN :  4242002916668
Putere electrica instalata (W) :  1600
Amperaj (A) :  10
Tensiune (V) :  220-240
Frecventa (Hz) :  50/60
Tip stecher :  Schuko-/Gardy cu împământare
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Automat espresso incorporabil

CTL636EB6
Automat de cafea espresso
Negru

Automat de cafea / espresso, incorporabil,
cu Home Connect: specialități de cafea
variate, cu cel mai mare confort.

AROMĂ:

- Sistem inovativ de încălzire "senso flow system": savurează un
espresso perfect de fiecare dată, datorită temperaturii ideale
constante de preparare

- Funcție one-touch pentru Latte Macchiato, cafea cu lapte,
Funcţie personalizată "My Coffee", Cappuccino, Espresso
Macchiato

- AromaDouble Shot: cafea extra tare fără a compromite aroma,
datorită celor 2 cicluri separate de măcinare și preparare

- Ajustarea individuală a temperaturii pentru băuturi: 3 trepte
pentru cafea; 4 trepte pentru apă fierbinte

- Accesoriu opţional Filtru Brita Intenza: îmbunătățește gustul
cafelei și protejează aparatul împotriva depunerilor de calcar

CONFORT:

- Afişaj TFT cu meniu interactiv și touchControl

- MyCoffee: Memorarea a 8 băuturi preferate cu nume
personalizabil și reglarea raportului de amestecare a laptelui
și cafelei

- IndividualCup Volume: ajustarea cantității de băuturi în mod
independent (20-250 ml)

- Distribuitor cafea și Dispozitiv spumare lapte ajustabile pe
înălțime: ideal chiar și pentru paharele de Latte Macchiato cu
înălțime de pînă la 15cm

- oneTouch DoubleCup: posibilitatea de preparare a două cești
în acelasi timp pentru toate specialitățile cu cafea și lapte

- Rezervor de apă detaşabil - 2.4 litri

- Atenţionare din timp container boabe cafea sau rezervor apă
pe cale de golire

- Soluție flexibilă pentru utilizare lapte: utilizare container de
lapte inclus sau utilizarea directă a cutiei de lapte sau alt tip
container pentru lapte

- Manual compact cu instructiuni de utilizare pe scurt, inclus in
interiorul aparatului

PERFORMANȚĂ:

- SilentCeram Drive - unitate de măcinare silențioasă, din
ceramică

- coffeeSensor System: Râșnița se reglează automat în funcție
de varietatea de boabe

- Specialități cu lapte și cafea disponibile printr-o singură
atingere: spumă fină de lapte datorită unui dispozitiv inovator
de spumare a laptelui

- Optiuni suplimentare de preparare: spumă de lapte, lapte
cald, apă caldă

- Timp de încălzire redus - preparare rapidă

- Pompă de apă cu funcţionare la presiune de 19 bari

- Container separat pentru cafea deja măcinată

- Garanție 15.000 cești: calitate constantă de la prima ceașcă
până la 15.000 cești (garanție validă pentru uz non-comercial
în primele 24 luni de la achiziție)

Home Connect

- Descoperiți noul mod de a controla aparatele de uz casnic.
Aplicația Home Connect vă permite să accesați aparatul de
oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă
folosind rețeaua de telefonie mobilă.

- Start la distanță: Selectați și configurați băuturile din
aplicație, apoi porniți de la distanță prepararea băuturilor

- CoffeePlaylist: Introduceți simultan mai multe tipuri de băuturi
în aplicație (de ex. pentru musafiri), iar aparatul va pregăti
apoi băuturile una după alta.

- CoffeeWorld: aditional 17cafele internaționale sunt disponibile
în aplicație - de la Australian Flat White , la Vienna Melange si
Colombian Cortado

- Rețete de cafea: aplicația oferă o varietate de rețete care pot fi
transferate în aparat sau într-un cuptor cu Home Connect

- Know-how despre cafea: Aplicația include cunoștințe
interesante, de ex. soiurile de boabe de cafea, metodele de
recoltare sau tehnicile de prăjire

- Manual de utilizare: un manual de utilizare digital este gata în
orice moment prin aplicație

- Securitate: Securitatea este prioritară la Home Connect.
Aplicația Home Connect a fost testată și certificată de TÜV
IT. Și transferul de date criptat prin intermediul protocolului
Home Connect protejează împotriva accesului neautorizat.
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Automat espresso incorporabil

ÎNTREŢINERE ŞI CURĂŢARE:

- Unitate de preparare detaşabilă - curățare ușoară doar sub jet
de apă

- AutoMilk Clean: curățare complet automată cu abur a
sistemului de dozare a laptelui, după prepararea fiecărei
băuturi

- Toate componente dispozitivului de spumare lapte - uşor de
îndepărtat, separat şi curăţat (posibilitate curăţare în maşina
de spălat vase)

- Funcţie SinglePortion Cleaning - pentru cea mai bună aromă a
cafelei preparată în cele mai bune condiţii

- Program automat de clătire rapidă la oprire, pornire aparat

- Tavă de colectare apă si zaţ cafea detaşabile

- Program complet automat pentru decalcifiere & curăţare
(program combinat în calc'n'clean)

- Afișare număr de cești rămase înainte de schimbare filtru,
decalcifiere, curățare decalcifiere

ALTE DETALII:

- Rezervor pentru apa, lapte și boabe de cafea sunt ușor
accesibile, dar integrate in aparat, astfel încât bucătăria sa
aibă întotdeauna un aspect îngrijit și elegant

- Container pentru cafea boabe (max: 500gr) cu capac pentru
păstrarea aromei

- Iluminare taste, distribuitor cafea

- Ajustarea gradului de măcinare

- Posibilitate alegere limbă de utilizare

- Protecţie împotriva accesului copiilor: previne activarea
funcţiei de preparare cafea

- Putere consumată: 1600 W max.

ACCESORII:

- Container izolat termic pentru lapte (volum 0.5 l)

- Accesorii incluse: linguriţă pentru dozaj, furtun conexiune
pentru dispozitiv spumare lapte, foiţă test pentru duritatea
apei, șuruburi pentru montaj

- Accesorii disponibile separat: tablete de curățare (TCZ80001),
tablete de decalcifiere (TCZ80002), filtru de apa BRITA Intenza
(TCZ70003), set de întreținere pentru espressoare complet
automate (TCZ80004), container izolat termic pentru lapte
(TCZ80009N)
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