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EQ.6 plus s100
Espresso volautomaat
Titanium Metallic

TE651209RW

Toebehoren

1 x maatlepel
1 x Testband

Optionele accessoires

TZ80009N Melkbeker
TZ80004 Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80002 Ontkalkingstabletten
TZ80001 Reinigingstabletten
TZ70003 Waterfilter

Uw persoonlijke koffiewereld begint bij het overzichtelijke
display van de EQ.6 plus

✓ Intelligent Heater inside: Het sensoFlow System garandeert elke
keer weer de maximale espressosmaak, dankzij de ideale constante
zettemperatuur

✓ coffeeSelect Display: Aromatische koffie- en melkspecialiteiten
kunnen eenvoudig geselecteerd en bereidt worden door het
aanraken van de sensor velden

✓ AutoMilkClean: Een compleet automatische reiniging, na elke
zetbeurt, zorgt voor de dagelijkse reining van het melkreservoir

✓ OneTouch functie: Alle koffie specialiteiten met maar één druk op
de knop - het maakt niet uit of het espresso, cappuccino of latte
macchiato is

✓ Favorieten: Sla uw persoonlijke voorkeuren op voor uw favoriete
koffie- en melkspecialiteiten

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 385 x 280 x 465
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 515 x 345 x 430
Palletafmetingen : 220 x 80 x 120
Standaard aantal units per pallet : 24
Nettogewicht (kg) : 9,6
Brutogewicht (kg) : 10,7
EAN-code : 4242003806425
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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Uitrusting

Smaak:

# sensoFlow doorstroomverwarming: Het innovatieve
verwarmingssysteem garandeert altijd de maximale aroma
opname door de ideale, constante zettemperatuur

# Veelvoud aan koffie met een druk op de knop: Espresso Macchiato,
Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd. Snel en
gemakkelijk.

# aromaDouble Shot: Extra sterke koffie zonder dat het bitter wordt,
door een dubbel maal- en zetproces

# Watertemperatuur individueel instelbaar: koffietemperatuur (3
standen)

# BRITA Intenza waterfilter: Verbetert de koffiesmaak en verhoogt de
levensduur van het apparaat

Comfort:

# coffeeSelect Display: Aromatische koffie en melk specialiteiten
kunnen eenvoudig geselecteerd en bereidt worden door het
aanraken van de sensor velden

# individualCup Volume: De inhoud van de kopjes kan nauwkeurig
worden ingesteld

# Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs
15cm hoge Latte Macchiato glazen passen er onder

# Twee kopsselectie voor espresso, koffie: Zet twee koppen
tegelijkertijd

# Afneembaar waterreservoir (1.7 liter inhoud)

# Flexibele melktoevoer: bepaal zelf om een optioneel verkrijgbare
melkcontainer te gebruiken of direct uit een melkpak te laten
nemen

# Verkorte handleiding altijd bij de hand in apparaat

Prestaties:

# ceramDrive: Hoogwaardig keramisch maalwerk

# CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn
melkschuim

# Melkschuim, warme melk en heetwater apart beschikbaar

# Minimale opwarmtijd: het snelste eerste kopje

# Pompdruksysteem: 15 bar

# Aparte vulschacht voor gemalen koffie

# zeroEnergy Auto-Off: schakelt volledig uit na een ingestelde tijd (0
Watt verbruik): Automatische uitschakeling na vooraf ingestelde
tijd

# 15.000 koppen garantie: Constant de hoogste kwaliteit, van de
eerste tot de 15.000e kop (geldig bij niet-commercieel gebruik en
binnen 24 maanden)

Reiniging:

# Uitneembare zetgroep: eenvoudig en hygiënisch te reinigen onder
de kraan

# Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen

# AutoMilkClean: Volautomatische stoomreiniging van het
melksysteem na ieder bereid koffie- of melkspecialiteit

# Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

# Lekschaal en koffiedikreservoir uitneembaar en vaatwasbestendig

# calc'nClean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

# Weergave van het aantal kopjes voordat apparaat ontkalkt en/of
gereinigd moet worden

Overig:

# Verlichte toetsen,

# Bonenreservoir met aroma deksel (300 gram)

# Instelbare maalgraad

# Displaytaal instelbaar

# Kinderbeveiliging

# Kabellengte: 1 m

# Aansluitwaarde: 1500 Watt

Toebehoren:

# Verder meegeleverde toebehoren: 1 x maatlepel, 1 x teststrip

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


