Dane aktualne na dzień: 15-10-2019 16:56

Link do produktu: https://sklep.miromarx.pl/melitta-solo-perfect-milk-czarny-p-373.html

Melitta Solo & Perfect Milk
(czarny)
Cena brutto

1 699,00 zł

Cena netto

1 381,30 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Numer katalogowy

4006508208128

Kod producenta

4006508208128

Limit kaw na gwarancji

15,000 tysięcy

Gwarancja

24 miesiące

Moc

1400 W

Opis produktu
Melitta Solo&Perfect milk
(czarny)

e 957-101

Bądźmy szczerzy - czy brak miejsca nie był ostatnio Twoim argumentem przeciw kupieniu w pełni automatycznego
ekspresu do kawy? Teraz ten argument znika, ponieważ oto jest, SOLO. Skoncentrowany na podstawach dobrego,
w pełni automatycznego ekspresu do kawy - przyjemności picia kawy bez dodatków, pełnego smaku i z kremową
pianką. Za naciśnięciem przycisku przygotuje najpopularniejsze kawowe klasyki ze świeżo zmielonych ziaren -
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espresso i café crème. Co szczególne - ta wysokiej jakości technologia zamknięta została w obudowie
o szerokości 20 cm, dzięki czemu zmieści się nawet w najmniejszej kuchni.

Wąskie cudo
Solo® jest naprawdę wąski - ma tylko 20 cm szerokości! Nie potrzeba więcej miejsca dla wysokiej jakości
technologii Melitta.
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Tryb dwóch filiżanek

Razem lepiej – tryb dwóch filiżanek (Double Cup) umożliwia przygotowanie dwóch filiżanek espresso lub café
crème jednocześnie. To oczywiście doskonałe rozwiązanie również dla tych, którzy piją dużo kawy.

Regulowana wysokość dozownika kawy
Dozownik regulowany jest na wysokość do 135 mm, bez konieczności używania specjalnych narzędzi. Dzięki temu
możesz podstawić szklanki lub wielkie kubki.
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WYJĄTKOWA PRZYJEMNOŚĆ Z KAWY
Aroma-Extraction-System (A.E.S.) – Wstępne parzenie
Więcej smaku, dzięki wstępnemu parzeniu: Świeżo zmielona kawa jest zwilżana przed właściwym parzeniem. W
rezultacie smaki rozpuszczają się lepiej i gdzie kończą? W Twojej kawie, oczywiście.

3 stopnie mielenia
Kawa dokładnie taka, jaką lubisz – świeżo mielona z całych ziaren

2 rodzaje kawy
Delektuj się dwoma klasykami – espresso lub café crème.

Dane techniczne
Specjały kawowe
espresso, kawa, 2 espresso, 2 kawy, cappuccino, latte macchiato
Regulacja temperatury kawy
3 poziomy
Regulator przepływu kawy z możliwością dostosowania
30 - 220 ml
Funkcja parzenia wstępnego
tak
Zintegrowany dozownik gorącej wody
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tak
Dozownik kawy na 1 lub 2 filiżanki
tak
Regulowana wysokość adaptera do kawy
135 mm
Stalowy młynek w kształcie stożka
tak
Ustawienie młynka
3 poziomy
Automatyczna regulacja ilości mielonej kawy
tak
Zbiornik na kawę
125 g
Zbiornik na kawę z Aromasafe
nie
Aktywne monitorowanie poziomu napełnienia pojemnika na kawę ziarnistą
nie
Programowalna moc kawy
3 poziomy
System spieniania mleka
Auto Cappuccinatore
Wyświetlacz
LED z symbolami
Funkcja Moja Kawa
nie
Liczba domyślnych rodzajów kawy
2
Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
tak
Płytka podgrzewająca kubek (pasywna)
tak
Automatyczny program czyszczenia i usuwania kamienia
tak
Wyjmowany moduł parzenia kawy
tak
Pojemność zbiornika na wodę
1,2 l
Wstępne ustawienie twardości wody (4 pozycje)
tak
Kompatybilność z filtrami do wody CLARIS
tak
Funkcja automatycznego wyłączenia
tak
Przycisk 0 watów
tak
Ciśnienie pompy
15 bar
Długość kabla
1m
Kolor (front / el. sterowania)
Czarny
Moc
1400 W
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Napięcie
220 - 240 V
Częstotliwość
50/60 Hz
Waga
8,1 kg
Szerokość
32,5 cm
Głębokość
20 cm
Wysokość
45,5 cm
Gwarancja
24 miesiące

Cechy urządzenia
3 ustawienia mocy kawy
3 ustawienia temperatury parzenia (87°C/90°C/93°C)
Stalowy młynek w kształcie stożka z 3 ustawieniami
Automatyczny dobór mielonej ilości gwarantujący za każdym razem znakomitą
jakość kawy
Regulowana ilość wody 30–220 ml dla różnej wielkości filiżanek
Praktyczna tacka do pasywnego podgrzewania filiżanek
Tacka ociekowa ze stali nierdzewnej
Półautomatyczny spieniacz mleka
Chromowane elementy: dozownik kawy, pokrętło, włącznik
Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności 1,2 l z automatycznym
monitorowaniem poziomu wody
Program automatycznego płukania
Kompatybilność z wkładami filtrującymi Claris
Tryb energooszczędny
Ciśnienie pompy: 15 barów
1400 W
Wymiary (szer. × wys. × gł.): 200 × 325 × 455 mm
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