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Espresso volautomaat, EQ.9 s400,
edelstaal
TI924301RW

Individueel genot gegarandeerd, met een zelfreinigend
melksysteem.
✓ Een automatische grondige stoomreiniging van het melksysteem
na elk kopje.
✓ De stilste volautomaat van Siemens
✓ Zet met één druk op de knop twee kopjes kofﬁe of
melkspecialiteiten met OneTouch DoubleCup functie.
✓ Met het individualCoffee-systeem bewaart u uw favoriete kofﬁeinstellingen (voor max. 6 pers.).
✓ iAroma System : 4 technologieën verzekeren een onberispelijk
aroma : keramisch maalwerk, intelligent verwarmingselement
sensoFlow voor een constante bereidingstemperatuur, optimaal
pompdruksysteem, uitneembare zetgroep.

Kenmerken
Technische gegevens
Afmetingen van het toestel (mm) : 392 x 299 x 470
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 510 x 357 x 428
Palletafmetingen : 220.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
Nettogewicht (kg) : 11,330
Brutogewicht (kg) : 13,0
EAN-code : 4242003832585
Aansluitwaarde (W) : 1500
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50/60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 100,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Toebehoren geïntegreerd
1 x maatlepel
1 x waterﬁlterpatroon
1 x Testband

Optionele toebehoren
TZ80004
TZ70003

Onderhoudsset espresso volautomaat
Waterﬁlter
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Espresso volautomaat, EQ.9 s400,
edelstaal
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Kenmerken
Smaak
#

#

#
#

oneTouch functie voor Flat white, Latte Macchiato,
kofﬁebereidingen met melk, Café Crème, Cappucino, Espresso
Macchiato.
aromaDouble Shot: twee maal- en brouwsessies zorgen altijd voor
het lekkerste aroma.
Kofﬁesterkte en kofﬁe- en watertemperatuur individueel instelbaar.
Waterﬁlter geïntegreerd Intenza waterﬁlter: verbetert de
kofﬁesmaak en verhoogt de levensduur van het apparaat.

Comfort / Zekerheid
#
#

#
#

#

#

#

TFT display met interactief menu
Supersilent: de stilste volautomatische espressomachine van
Siemens dankzij een aanzienlijke geluidsreductie

Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen (2.3
l liter inhoud).
Verwittigt op tijd dat het bonen- en/of waterreservoir leeg geraakt
K2
J: maalunit volgens type bonen
creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect ﬁjne
melkschuim.

#

Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar.

#

Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop.

#

Pompdruksysteem 19 bar.

#

Actieve kopjesverwarming TA

#

Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen kofﬁe.
15.000 koppen garantie: continu de hoogste kwaliteit, van de
eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en
binnen 24 maanden).

Hygiëne / Reiniging
#

Verwijderbare brouweenheid.

#

Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na elk kopje.
Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend
water of in de vaatwasmachine.

#

Automatisch spoelprogramma bij het in- en uitschakelen.

#

Uitneembare druppelschaal met kofﬁedik-reservoir.

#

#

Verlichte toetsen

#

Instelbare maalgraad (traploos)

#

Displaytaal programmeerbaar

#

Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar
via calc'n clean).
Weergave van het aantal kopjes voordat het toestel ontkalkt en/of
gereinigd dient te worden.

Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst
ingeschakeld wordt

#

Lengte aansluitsnoer: 1 m

#

Maximale aansluitwaarde: 1500 W

Toebehoren

Kofﬁe uitloop in hoogte verstelbaar, zelfs voor 14 cm hoge latte
macchiato glazen.

#

#

Bonenreservoir met aromabewarend deksel (290 g)

#

#

oneTouch DoubleCup: alle functies met één druk op de knop - zelfs
voor twee kopjes tegelijkertijd.

Geïntegreerde melkcontainer: eenvoudig uitneembaar, passend in
de koelkastdeur en vaatwasmachinebestendig

#

#

#

#

#

11882brandlookup(6P)>: persoonlijke settings voor 6 personen

Prestatie

#

Divers

#

Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x waterﬁlterpatroon, 1 x Testband
Inclusief melkadapater voor melkpak: kies zelf voor het gebruik
van de geïntegreerde melkcontainer of voor het gebruik van de
melkadapter om elke andere melkcontainer te gebruiken.
Apart beschikbare accessoires: reinigingstabletten (TZ80001),
ontkalkingstabletten (TZ80002), BRITA Intenza waterﬁlter
(TZ700003), schoonmaakset espresso volautomaten (TZ80004),
adapter voor melkpakken (TZ90008)

