
Mevcut renk seçenekleri
CMP250100
Gaggenau Antrasit cam ön yüzey
Genişlik 60 cm
CMP250110
Genişlik 60 cm
CMP250130
Genişlik 60 cm

beraberindeki aksesuarlar
1 x Temizlik tableti.

CMP250100
200 serisi otomatik Espresso makinesi
Gaggenau Antrasit cam ön yüzey
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

Mobilya ile hemyüzey montaj
Daima sıcak su sağlama olanağı ile
istediğiniz an kahveniz hazır ve sabit
bir su sıcaklığı ile sunulur
Aromatik hazırlama tekniği ile
maximum lezzet
TFT-Dokunmatik-Ekran
Sütlü veya sütsüz tüm içeçekler tek
tuş dokunuşu ile hazırlanır
Ağız tadınıza göre kişiselleştirme ve
tek tuş ile geri çağırma fonksiyonu

Espresso / 2 x Espresso.
Kahve / 2 x Kahve.
Sütlü Kahve.
Latte Macchiato.
Cappuccino.
Süt köpüğü.
Sıcak süt.
Sıcak su.

Kumanda
Döner düğmeler ile kumanda edilebilen
TFT-dokunmatik-ekran.
25 farklı dilde ekran göstergesi.
5 kademeli kahve sertliği ayarı,
yumuşaktan serte kadar
3 farklı kahve ısısı ayarı
4 kademeli çekirdek öğütme ayarı
15 cm ye kadar yüksekliği değiştirilebilir
kahve boşaltma ağızı

Donanım
Seramik öğütme değirmeni
İstenirse öğütülmüş kahve kullanımı
için ayrı bir bölme
Su pompası basıncı 19 Bar
Eşzamanlı iki kahve istenildiğinde iki
kaynatma ve öğütme
Kahve ağzında entegre süt sistemi
0.55 litrelik izole Süt kabı
3 LED'li entegre aydınlatma
Çıkarılabilir 2.5 l lik su tankı.
Kahve miktarı ve taze su için elektronik
doluluk göstergesi
Elektronik Su filtresi değiştirme
göstergesi
Atık su ve kahve için doluluk göstergesi
ve kontrolü.

Güvenlik
Çocuk kilidi
Güvenlik kapatması.

Temizlik
İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik
temizleme programı
Süt sistemi için otomatik kısa yıkama
programı
Otomatik temizleme ve kireçten
arındırma programı
Sökülebilir kahve hazırlama sistemi
Kahve altlığı ve damlama kabı bulaşık
makinesinde yıkanabilir
Süt köpürtme cihazı bulaşık
makinesinde yıkanabilir

Planlama bilgileri
Köşe planlamalarında 200 mm'lik yan
boşluklar öngörülmelidir
Özel aksesuar (Servisden sipariş
ediniz):
ET-Nr. 467873 Su filtresi
ET-Nr. 311138 Kireç arındırma
ET-Nr. 310575 Temizleme tabletleri

Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 1,70 kW.

Özellikler
Kostrüksiyon şekli
Kopurtme ucu
evet
Gosterge
Su güvenlik sistemi
hayır
porsiyon büyüklüğü
cihaz ölçüsü (mm)
455 x 590 x 555
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri (mm)
450 x 564 x 514

Sarfiyat ve baðlantý özellikleri
elekrtik bağlanı değeri (W)
1700
Akım (A)
10
Gerilim (V)
220-240
Frekans (Hz)
50/60
Fiş tipi
Topraklı Standart fiş

üretim tarihi 2015-04-02
sayfa 1



CMP250100
200 serisi otomatik Espresso makinesi
Gaggenau Antrasit cam ön yüzey
Genişlik 60 cm
Kumanda paneli üstte

üretim tarihi 2015-04-02
sayfa 2


