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Automatyczny ekspres do kawy
Master Coffee MC9CMW
Cena

2 999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

MC9CMW

Kod producenta

MC9CMW

Producent

Master Coffee

Opis produktu
Automatyczny ekspres do kawy Master Coffee MC9CMW
Ciesz się pyszną kawą za naciśnięciem jednego przycisku!
Master Coffee - to urządzenie, które łączy w sobie dwie cechy będące synonimem nowoczesności – minimalistyczny design i
bogato wyposażone wnętrze. Intuicyjna obsługa, kompaktowe wymiary i doskonałe parametry techniczne tworzą całość, która
świetnie sprawdzi się w użytkowaniu domowym, ale także w biurze czy też w małej gastronomii.
Jest to jeden z najbardziej zaawansowanych przykładów tej technologii - ekspres do kawy o imponujących możliwościach i
klasycznym wyglądzie. Jest bardzo łatwy w użyciu, ponieważ ma ekran dotykowy, który wyraźnie wyświetla wszystkie
informacje.
Ekspres automatyczny ciśnieniowy Master Coffee to propozycja dla najbardziej wymagających klientów. Urządzenie łączy w
sobie dwie cechy będące synonimem nowoczesności – minimalistyczny design i bogato wyposażone wnętrze. Intuicyjna
obsługa, kompaktowe wymiary i doskonałe parametry techniczne tworzą całość, która świetnie sprawdzi się w użytkowaniu
domowym, ale także w biurze, gabinecie spa, a także małej gastronomii. Dzięki rozbudowanemu systemowi personalizacji,
pozwoli Ci skomponować dokładnie taką kawę, jaką lubisz. Wystarczy jeden przycisk, aby otrzymać wyśmienite: Espresso,
Americano, Cappuccino i Latte, a także idealnie spienione mleko i wrzątek do przyrządzenia np. herbaty.
Włoska pompa w tym ekspresie do kawy wytwarza ciśnienie 19 barów, co ujawnia najcenniejsze walory smakowe i zapachowe
kawy.
Parametry:
Ciśnienie pompy - 19 bar;
Moc - 1400 W;
Napięcie: 230 V;
Zużycie energii w trybie czuwania
Długość kabla 1.2 m;
Wymiary (szerokość, wysokość, głębokość) - 270 x 350 x 420 mm;
Wyświetlacz LED z ekranem dotykowym;
Możliwość przygotowywania jednocześnie 1 lub 2 filiżanek: espresso, cappuccino i latte;
Dostosowanie napojów do indywidualnego gustu - możliwość wyboru i ustawienia żądanej mocy kawy, ilości,
temperatury;
Specjalna pojemność dla kawy mielonej;
Wielkość pojemnika na ziarna kawy - 250 g;
Zdejmowana pojemnik na wodę - 1,7 l;
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Pojemnik na fusy - 15 filiżanek;
Pojemność tacy ociekowej - 800 ml;
Regulowana ilość wylewki dla różnych rozmiarów filiżanek;
Oddzielna rurka dozująca gorącą wodę;
System Easy Clean;
System OneTouch Coffee;
System pojemnościowego sterowania dotykowego;
Funkcja kawy mielonej;
Regulacja temperatury zaparzania;
Regulacja ciśnienia zaparzania;
Regulacja objętości kawy (20 ~ 250ml);
Regulacja ilości kawy (7 ~ 12g).
Waga - 12 kg;

Kolor - czarny.

Towar jest nowy, oryginalny, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
Do każdego zakupionego towaru dołączony jest dokument potwierdzający sprzedaż.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o produktach skontaktuj się z nami bez wahania.
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