BOSCH CTL636ES6 Kavos aparatas
Spalva: nerūdijančio plieno
Vandens indo talpa: 2,4 l
Virintuvo galia: 1600 W
"Home Connect" funkcija: atraskite naują būdą kontroliuoti
buitine technika pagal app programą. "Home Connect" app
programa leidžia jums valdyti prietaisą iš bet kur - namuose,
naudojant WiFi, išvykus iš namų, naudojant mobiliojo telefono
tinklą.
"Remote start": pasirinkite konfigūruoti gėrimus app
programėlėje, tada nuotoliniu būdu pradėkite gėrimų
paruošimą.
"CoffeePlaylist": įveskite keletą gėrimų pageidavimą app
vienu metu (pvz lankytojams) ir prietaisas paruoš juos vieną
po kito.
"CoffeeWorld": 17 papildomų tarptautinių kavos paruošimo
būdų app programėlės pagalba - nuo Australiškos "Flat
White" iki Vienos "Melange" ar Kolumbietiškos "Cortado".
Kavos receptai: app programėlė siūlo receptus ir gėrimus,
susijusių su kava, kurie gali būti perkeliami į prietaisą arba
"Home Connect" funkciją turinčią orkaitę.
Kavos know-how: įdomių žinių apie kavą, pvz pupelių veislės,
derliaus nuėmimo metodai arba skrudinimo būdai.
Vartotojo vadovas: skaitmeninis vartotojo vadovas.
Klientų aptarnavimas: kilus techninėms problemoms, Bosch
klientų aptarnavimas Jums leidus gali turėti prieigą prie
prietaiso.
Tylios keraminės malimo girnos "silentCeram Drive".
Vandens pompos slėgis 19 barų.
"sensoFlow" - greitas vandens pašildymas dėka inovatyvios
pratekančio vandens šildytuvo sistemos.
"oneTouch DoubleCup"： Paruoškite du puodelius bet kokios
rūšies kavos ar pieno gėrimo vienu metu.
Cappuccino, Latte, Macchiato gėrimai.
"AromaDouble Shot" - itin stipri kava, išlaikant gerą aromatą:
Itin stipri kava su mažiau kartumo dėl dviejų malimo ir
gaminimo procesų.
Individualiai nustatoma gėrimo temperatūra (kava: 3 lygiai,
karštas vanduo 4 lygiai)
Pieno paruošimas vienu prilietimu su itin puria puta
Malimo įranginys automatiškai prisitaiko prie kavos pupelių
įvairovės
TFT ekranėlis su interaktyviu meniu
Nuimamas 2.4 l talpos vandens rezervuaras
Išankstinė įspėjamoji sistema apie greitai besibaigsiančias
kavos pupeles arba vandenį
Greitas įkaitimas: greičiausias pirmas puodelis
Automatinė valymo programa *"singlePortion Cleaning" valymas po kiekvienos porcijos - išlaiko puikų kavos aromatą
ir higieną.
Visos pieno centro dalys yra lengvai nuimamos atskiriamos,
lengvai valomos. Galima plauti indaplovėje.
Pilnai automatinė išvalymo ir nukalkinimo programa
Išimama kavos ruošimo sistema
Vandens indo talpa 2,40 l.
Kavos pupelių indo talpa 500 g.
Komplekte: 9 x Montavimo varžtai, 1 x Matavimo šaukštelis, 1
x Vandens filtras, 1 x Vandens kietumo testo juostelė, 1 x
Pieno indas, 1 x Jungiamoji žarnelė iš pieno vamzdelio, 1 x
Plieninė pieno talpa.
Garantija 2 metai
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