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Espresso volautomaat, EQ.6 plus s700
TE657319RW

Toebehoren geïntegreerd

1 x maatlepel
1 x Testband

Optionele toebehoren

TZ80009N Melkbeker
TZ80004 Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ70003 Waterfilter

Geniet van een unieke beleving.

✓ Intelligent Heater inside: het sensoFlow System garandeert
een vol espressogenot dankzij een optimale en constante
bereidingstemperatuur.

✓ coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u, in één
oogopslag, alle soorten koffie- en melkdranken die beschikbaar
zijn.

✓ AutoMilk Clean: een automatische grondige stoomreiniging van
het melksysteem na elke bereiding.

✓ oneTouch DoubleCup: alle koffie of melkspecialiteiten met één
druk op de knop - zelfs twee kopjes tegelijk.

Kenmerken

Technische gegevens

Afmetingen van het toestel (mm) : 385 x 281 x 468
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 515 x 345 x 430
Palletafmetingen : 220.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
Nettogewicht (kg) : 10,167
Brutogewicht (kg) : 11,4
EAN-code : 4242003806371
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, Ukraine, VDE
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Espresso volautomaat, EQ.6 plus s700
TE657319RW

Kenmerken

Smaak

# Het wereldwijd unieke SensoFlow System van Bosch garandeert
het volle espressogenot dankzij een optimale en constante
watertemperatuur.

# 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

# coffeeSelect Display: het grote touchscreen display toont u in een
oogopslag alle soorten koffie en melkdranken die beschikbaar zijn.

# individualCup Volume: individuele instelling van de kopgrootte.

# Aanpasbare melk- en espresso verhoudingen voor alle dranken.

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

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

# Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir eenvoudig te vullen (1,7
L liter inhoud).

# Verwittigt op tijd dat het bonen- en/of waterreservoir leeg geraakt

# Flexible melktoevoer: bepaal zelf of u gebruik maakt van een
optioneel verkrijgbare melkcontainer of van een melkpak.

# Verkorte handleiding altijd bij de hand in het apparaat.

Prestatie

# ceramDrive: het bijzonder hoogwaardige en slijtvast keramische
maalwerk maalt de koffie uiterst fijn en haalt zo nog meer aroma
uit elke boon.

# creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijne
melkschuim.

# Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar.

# Minimale opwarmtijd: de snelste eerste kop.

# Pompdruksysteem 19 bar.

# Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie.

# Auto-Off

# 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.

# Automatisch spoelprogramma bij het in- en uitschakelen.

# Volautomatische stoomreiniging van het melksysteem na elk kopje.

# Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend
water of in de vaatwasmachine.

# Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir.

# Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma (combineerbaar
via calc'n clean).

# Weergave van het aantal kopjes voordat het toestel ontkalkt en/of
gereinigd dient te worden.

Divers

# Verlichte toetsen

# Bonenreservoir met aromabewarend deksel (300 g)

# Instelbare maalgraad (traploos)

# Displaytaal programmeerbaar

# Kinderbeveiliging die verhindert dat het toestel ongewenst
ingeschakeld wordt

# Kabelopbergvak (lengte aansluitsnoer: 1 m)

# Maximale aansluitwaarde: 1500 W

Toebehoren

# Toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x Testband

# Los verkrijgbare accessoires: reinigingstabletten (TZ60001),
ontkalkingstabletten (TZ60002), BRITA Intenza waterfilter
(TZ70003), onderhoudspakket voor volautomatische espresso
machines (TZ80004), geïsoleerde melkcontainer (TZ80009N)


