SK

Automatic

Coffee experience engineered in Switzerland
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Bezpečnostné predpisy
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Pre Vašu bezpečnosť
− Návod na použitie pred použitím prístroja
celý prečítať a uchovať pre následujúcich
uživateľov
− Prístroj sa smie používať len s kapsulami
cremesso, pretože ináč dôde k poškodeniu
prístroja
– Účel použitia: Tento prístroj sa smie používať len spôsobom opísaným v tomto návode na použitie. Iné spôsoby používania sú
zneužitím a znamenajú nebezpečie.
– Prístroj nikdy neponárať do vody alebo iných
tekutín: Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
– Prístroj sa smie používať len pripojený k
uzemnenej zásuvke (220-240 V) s istením
najmenej 10 A. Bezpečné odpojenie od
siete je zaručené len vtedy, keď je sieťová
zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.
– Sieťová zástrčka sa musí bezpodmienečne
vytiahnuť zo zásuvky:
– pred každým premiestnením prístroja
– pred každým čistením alebo údržbou
– pred dlhším nepoužívaním
– Sieťový kábel nesmie nikdy visieť cez rohy
alebo hrany alebo dokonca byť zacviknutý:
Nebezpečie úrazu elektrickým prúdom
– Z dôvodov predchádzania nebezpečenstvám smie poškodený sieťový kábel vymieňať len technický servis
– Nedotýkať sa zástrčky sieťového kábla prístroja vlhkými alebo mokrými rukami. Vždy
vyťahovať zástrčku a nie kábel.

– V prípade, že je potrebný predlžovací kábel, je treba dbať na to, aby bol vhodný
pre tento prístroj (3-pólový s uzemnením
a prierezom vodiča 1,5 mm² ). Dbať na to,
aby nebolo možné potknúť sa o kábel.
− Doporučujeme kávovar pripájať cez
ochrannú poistku typu FI. V prípade pochybností sa treba opýtať odborníka
– Prístroj nikdy nepresúvať počas prevádzky:
Nebezpečie obarenia!
− Prístroj nikdy nepoužívať bez vody
– Pevné pripojenie k vodovodnej sieti nie je
prípustné
– Behom prevádzky sú rôzne časti prístroja,
ako naparovacia jednotka, veľmi horúce:
Nedotýkať sa!
− Vytekajúca káva/voda je veľmi horúca:
Nebezpečie obarenia!
– Prístroj neštartovať, kým je obslužná páčka
otvorená; nebezpečie obarenia!
– Nepoužívať obslužnú páčku, kým je prístroj
pod tlakom a výdaj kávy/čaju nie je ukončený : Nebezpečie obarenia!
– Prsty / ruku nedávať pod obslužnú páčku:
Nebezpečie poranenia
– Prsty nedávať do kapsulovej šachty: je
horúca a má ostré prepichovacie hroty
– Pri výbere miesta používania kávovaru je
treba zohľadniť následujúce body:
– Prístroj postaviť na suchú, stabilnú, vode a teplu odolnú plochu
– Dodržiavať minimálnu vzdialenosť 60
cm od výlevky a vodovodného kohútika.
– Používať len v suchých miestnostiach

− Prístroj nepoužívať v prípade:
– poruchy prístroja
– poškodeného sieťového kábla
– keď prístroj spadol, alebo keď došlo k inému poškodeniu
– V takých prípadoch je treba dať prístroj
ihneď skontrolovať a opraviť do technického servisu
– Prístroj neumiestňovať:
– priamo na mramorový povrch, neobrobené alebo naolejované drevo (nebezpečie
neodstrániteľných kávových škvŕn alebo
škvŕn po odvápňovači; pri poškodení žiadna záruka)
– neumiestňovať priamo pod zástrčku
– na horľavé, taviteľné povrchy zariadenia
alebo na kuchynský nábytok
– neklásť prístroj na horúce povrchy alebo do
blízkosti otvoreného plameňa (platí aj pre
sieťový kábel). Dodržiavať minimálnu vzdialenosť 50 cm
– kávovar neprikrývať
– Prístroj neskladovať pri teplotách pod
5 ºC (napr. v karavane), aby sa predišlo
poškodeniu prístroja zamrznutou vodou
− Pred čistením / údržbou je treba kávovar
nechať úplne vychladnúť a sieťovú zástrčku vytiahnuť zo zásuvky
– Smú sa používať len čistiace a odvápňovacie prostriedky doporučené výrobcom
– Roztok odvápňovača môže byť zdraviu
škodlivý. Predchádzať kontakt s očami, kožou a povrchmi

– Používanie náhradných dielov a dielov príslušenstva, ktoré nie sú doporučené výrobcom, môžu mať za následok poškodenia
prístroja alebo zariadenia.
– Osoby vrátane detí, ktoré vzhľadom na ich
fyzické, senzorické alebo duševné schopnosti alebo kvôli ich neskúsenosti alebo
neznalosti nie sú v stave používať kávovar
bezpečne, nesmú bez dohľadu alebo pokynov zodpovednej osoby prístroj používať.
– Tento prístroj smú používať deti nad 8 rokov len vtedy, keď sú pod dozorom alebo
keď im bolo vysvetlené bezpečné používanie a keď rozumejú nebezpečia, vznikajúce
pri používaní prístroja.
– Deti sa nesmú hrať s prístrojom, pretože
nemôžu rozpoznať nebezpečenstvo
– Prístroj a jeho prípoj držať mimo dosah detí
mladších než 8 rokov
– Čistenie a úržbu užívateľa nesmú prevádzať
deti, okrem prípadu, že majú 8 rokov alebo
viac a sú pod dohľadom dospelých
– Tento prístroj je určený pre používanie v
domácnostiach a podobných podmienkách,
ako napríklad :
– v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, úradoch a iných firemných oblastiach
– v poľnohopodárskych podnikoch
– zákazníkmi hotelov, motelov a iných
ubytovacích zariadení
– v penziónoch s raňajkami
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Vitajte vo svete cremesso

5

Obsah

Vašou voľbou pre systém cremesso ste sa rozhodli pre najvyšší pôžitok - kapsula po kapsuli. Prístroj cremesso UNA Vám behom niekloľkých okamžikov vyčaruje rôzné, perfektne pripravené nápoje: Vybraný sortiment cremesso kávy a čaju
Vám splní všetky želania
Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a želáme Vám mnoho okamžikov pôžitku s kávovarom cremesso.

Pod www.cremesso.com nájdete tento návod vo formáte PDF a najnovšie informácie o kapsulovom systéme cremesso

– Bezpečnostné predpisy
– Prehľad prístrojov a obsluhovacích prvkov				
– Tlačidlové indikátory
– Uvedenie do prevádzky
– Pripraviť / postaviť / naplniť vodu/ pripojiť / odvzdušniť
– Pripraviť kávu / čaj / Po príprave
– Špeciálne funkcie
– Programovanie množstva kávy
– Energeticky úsporná prevádzka
– Čistenie / Údržba / Odvápnenie
– Denne: vyprázdniť rezervoár kapsulí a odkvapkávaciu misku
– Stroj / vodný systém vypláchnuť a odvzdušniť
– Čistenie prístroja a častí príslušenstva
– Najmenej dva razy mesačne odvápnenie
– Pred uskladnením/dopravou vždy previesť vyparenie
– Rôzne
– Poruchy		
– Likvidácia / Technické údaje

2
6
7
8
8
10
12
12
12
14
14
16
16
18
20
22
22
23

6

Prehľad prístrojov a obsluhovacích prvkov
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Indikácie tlačidiel
Obsluhovacie
tlačidlá
➔ vedľajšia
stránka
Nádobka na kapsule
vyťahovacia
Odkvapkávaciu
mriežku/odkvapkávaciu misku
pre veľké šálky zasunť
do spodného otvoru
➔ strana 8
Veko nádržky
na vodu
vybrať pre plnenie

Obsluhovacia páčka
na zasúvanie
kapsulí

Tlačidlá svietia podľa prevádzkového stavu rôznou farbou:
Biela (pomaly sa rozsviecujuca /zhášajúca):
– Energeticky úsporná prevádzka ➔ stlačiť jedno tlačidlo
➔ strana 12
Biela (trvale):
– Výdaj kávy-/čaju ➔ strana 10
Biela (blikajúca):
– Prístroj sa zohrieva ➔ strana 10
Biela (rýchlo blikajúca):
– Programovanie množstva kávy ➔ strana 12

Výtokový otvor
(horúci) kávy, čaju a
horúcej vody
Otvory
Odkvapkávaciu misku pre malé šálky
zasunúť do horného
otvoru ➔ strana 6

Biela (trvale):
– Výdaj kávy-/čaju ➔ stránka 10
Biela (blikajúca):
– Prístroj sa zohrieva ➔ strana 10
Biela (rýchlo blikajúca):
– Programovanie množstva kávy ➔ strana 12
+
(Obidve
tlačidlá)

Nádržka na vodu
vytiahnuť smerom
hore ➔ strana 8
Ventil vodnej nádobky
(v nádobke)
Sieťový kábel/
-zástrčku
udržiavať suché

Biela (trvale):
– Prístroj pripravený k výdaju kávy-/čaju
Tmavé (obidve tlačidlá):
– Prístroj je vypnutý alebo sieťová zástrčka nie je zastrčená
➔ stlačiť jedno tlačidlo ➔ strana 12
Biela (pomaly blikajúca):
– Vyparovací program beží ➔ strana 20
Biela (rýchlo blikajúca):
– Chyba elektroniky lebo teplotná chyba (teplota príliš vysoká
lebo pod 5 °C); vytiahnúť sieťovú zástrčku a po 30 min. ju
opäť zastrčiť. Pokiaľ stále ešte rýchlo bliká ➔ obrátiť sa na
servis (pri podchladení stačí nechať 30 min. zohriať pri teplote miestnosti, aby prístroj opäť fungoval)
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Uvedenie do prevádzky
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Pripraviť / postaviť / naplniť vodu/ pripojiť / odvzdušniť
1.

2.

Veľkosť šálky: Odkvapkávaciu misku zasunúť podľa veľkosti šálky do
horného alebo dolného otvoru:

Clic

1. Misku zasunúť šikmo do horného (alebo spodného) otvoru ,
2. natočiť smerom dolu (zaskočí).
Misku vybrať v obrátenom poradí

Niesť/transportovať: Prístroj nikdy
nedržať za odkvapkávaciu misku (prístroj vypadne)

Pre postavenia prístroja zvoliť suchý, stabilný, vodotesný a teplu
odolný povrch. Neklásť priamo na
mramor alebo drevo (nebezpečie
škvŕn od kávy alebo odvápňovača)

lub
0.65 l
Nádržku na vodu vyčistiť vlažnou
vodou a obyčajným čistiacim prostriedkom, vypláchnuť a nechať vyschnúť

Nádržku na vodu naplniť studenou vodou (max. 0.65 l). Vodu denne meniť

Sieťovú zástrčku zastrčiť do uzemnenej zásvuky. Pravé tlačidlo
sa pomaly rozsvieti/zhasne: Prístroj
sa nachádza v energeticky úspornej
prevádzke ➔ S. 12

Vodný systém odvzdušniť/vypláchnuť: Nevkladať kapsulu.Pod výtokový
otvor postaviť šálku a stlačiť tlačidlo
. Po naplnení šálku vyprázdalebo
alebo
niť a opäť stlačiť tlačidlo
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Príprava kávy / čaju / Po príprave
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Prvá káva / čaj!
1.
2.

Na jednu šálku je potrebná vždy
jedna kapsula cremesso. Po dlhších prestávkach je treba odvzdušniť
vodný systém ➔ str. 16. Šálka: Postaviť pod výtokový otvor. Odkvapkávaciu misku zasunť podľa veľkosti
šálky do horného / dolného otvoru
➔ str. 8.

3.

Vložiť kapsulu: 1. Oblsuhovaciu
páčku otočiť celkom dozadu.
2. Kapsulu nechať spadnúť priamo
do kapsulovej šachty. 3. Obsluhovaciu páčku otočiť celkom dopredu
(kapsula sa prepichne)

1.
alebo

Výdaj kávy-/čaju: Zvoliť
veľkú,
šálku (tlačidlo bliká).
alebo malú
Výdaj sa zastaví automaticky (alebo predčasne opätovným stlačením
tlačidla)

2.

Vyhodiť kapsulu 1. Obsluhovaciu
páčku otočiť celkom dozadu (použitá
kapsula spadne do rezervoára kapsulí). 2. Obsluhovaciu páčku otočiť
celkom dopredu

je dobré vedieť
Ak svieti jedno tlačidlo výdaja po stlačení bielo, ukazuje sa tým proces
zahrievania. Potom sa tlačidlo rozsvieti trvale bielo a začne výdaj nápoja. Množstvo
výdaja sa dá individuálne prispôsobiť (➔ strana 12 «Programovať množstvo kávy»).
Tip: Na ristretto a espresso používajte silnostenné, predhriate šálky, aby nápoj
nevychladol príliš rýchlo. Šálku predhriať: Espresso (bez kapsule) ypustiť do
šálky.
Odvzdušniť vodný systém: Po dlhších prestávkách (napr. po dovolenke) sa vo
vodnom systéme nachádza vzduch (➔ strana 16 «Prítroj/vodný systém vypláchnuť
a odvzdušniť»).

Bez kapsule stlačiť tlačidlá výdaja alebo , aby sa vodný systém vypláchol (➔
strana 16 «Prístroj / vodný systém ypláchnuť a odvzdušniť»).
Kapsula: Keď je kapsula dlhšie v šachte kapsulí, môže priľnúť a ostať v nej. V takom prípade je treba otvoriť a zatvoriť ovládaciu páčku. Ak kapsula stále ešte drží, treba ju ľahko
opatrne prstom stlačiť dolu (Pozor, vnútri sú horúce časti a ostré napichovacie hroty!).
Po otvorení obsluhovacej páčky môže voda ešte odtekať (=nejedná sa o chybu).
Upozornenia:
– Káva/čaj sú horúce: Nebezpečie obarenia
– Výdaj kávy /čaju je možný len pri zatvorenej obsluhovacej páčke
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Špeciálne funkcie
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Programovanie množstva kávy
1.
3.
3 sek.
2.

Programovanie: Postaviť šálku pod
výtokový otvor

Energeticky úsporný režim

Vložiť kapsulu: 1. Obsluhovaciu
páčku otočiť celkom dozadu.
2. Kapsulu nechať spadnúť priamo do
kapsulovej šachty. 3. Obsluhovaciu
páčku otočiť celkom dopredu

Tlačidlo, ktoré treba programovať,
napr. , držať stlačené tak dlho
(najmenej 3 sek.), kým nezačne rýchlo blikať. Potom pomalé blikanie
(= zahrievanie)

Výdaj kávy sa začína. Akonáhle je
v šálke potrebné množstvo, tlačidlo opäť stlačiť - výdaj kávy
sa zastaví a obidve tlačidlá opäť
svietia

je dobré vedieť

alebo

Energeticky úsporný režim je aktivovaný. -Tlačidlo sa pomaly mení
svetlejše /tmavšie

Ukončiť energeticky úsporný režim: stlačiť jedno z tlačidiel (tlačidlá
a
blikajú bielo)

Množstvo nápojov pri privom uvedení do prevádzky (= nastavenie výrobcu):
Espresso 50 ml (= «malá» šálka)
Lungo / Čaj (= «velká» šálka)
Energeticky úsporný režim: aktivuje sa automaticky, keď sa behom 60 sekúnd
nestlačí žiadne tlačidlo (= tlačidlo
pomaly svieti svetlejšie / tmavšie).
Kávovar vypnúť: Po ďalších 5 minutách sa prístroj vypne automaticky (tlačidlo
a
po dobu
zhasne). Prístroj sa dá aj okamžite vypnúť súčasným stlačením
3 sekúnd. Pre úplné oddelenie od siete je treba vytiahnuť sieťovú zástrčku (napr.
počas dovolenky).
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Čistenie / Údržba / Odvápnenie
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Denne vyprázdniť rezervoár kapsulí, odkvapávaciu misku a nádržku

na vodu

max.
55 °C

0.65 l
Odkvapkávaciu misku pridržať a
vytiahnuť smerom dopredu

Vybrať rezervoár kapsulí (zaskakovací uzáver), odkvapkávaciu
mriežku a odkvapkávaciu misku.
Po vyčistení zostaviť v obrátenom
poradí

je dobré vedieť
Hygiena: Nádržku na vodu denne vyprázdňovať. Nádobku na prázdne kapsule,
misku zbytkovej vody a odkvapkávaciu misku po prib. 10-tich výdajoch alebo
najmenej 1 raz denne vyprázdniť, ináč dôjde k preplneniu.
Dôležité: Časti nedávať od umývačky riadu (výnimka: rezervoár kapsulí).

Nádržku na vodu dennne vyprázdňovať a plniť studenou vodou
(max. 0.65 l)

Nádržku na vodu čistiť vlažnou vodou a bežne predávaným čistiacím
prostriedkom. Nečistiť v umývačke riadu!
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Čistenie / Údržba / Odvápnenie
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Prístroj / vodný systém vypláchnuť a odvzdušniť

0.65 l
Nádobku na vodu naplniť studenou vodou (max. 0.65 l)

Pred prvým uvdením do prevádzky
alebo po dlhom prestoji (napr. po dovolenke) treba prístroj vypláchnuť a
odvzdušniť

Postaviť šálku pod výtokový otvor
Nevkladať kapsulu. Ak sa tlačidlo
pomaly zosvetľuje / ztmavuje, stlačiť
ľubovoľné tlačidlo

Tlačidlo
stlačiť a tým spustiť vyplachovací / odvzdušňovací cyklus.
Pumpa sa za niekoľko sekúnd zastaví a tým je cyklus ukončený

Čistenie prístroja a častí príslušenstva
je dobré vedieť
Sieťový kábel a zástrčku vždy udržiavať suché.

Pred každým čistením treba vytiahnúť sieťovu zástrčku. Kávovar
nikdy neponárať do vody ani nečistiť
tekúcou vodou

Prístroj a výtokový otvor treba čistiť
vlhkou tkaninou. Neutierať na sucho a nepoužívať abrazívne čistiace prostriedky
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Čistenie / Údržba / Odvápnenie
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Najmenej raz za 2 mesiace: Odvápnenie:
dôležité:
Pravidelným odvápnením (najmenej raz za dva mesiace) je káva lepšia a životnosť prístroja sa predĺžuje.
Zavápnené prístroje nemajú nárok na záruku.
Používať špeciálny odvápňovač (nepoužívať ocot), zmes podľa etikety
Pred odvápnením vybrať všetky kapsule z prístroja.
Odvápňovací cyklus trvá pribl. 30 minút.
Pred následujúcou prípravou nápoja je vždy potrebné zaistiť, že prístroj bol
vypláchnutý čistou vodou. Ináč bude vo vodnom systéme kávovaru ešte
odvápňovač, a to je škodlivé zdraviu.

min. 0.65 l
Špeciálny odvápňovač zmiešať s
vodou a naplniť do vodnej nádržky
svieti po(najmenej 0.65 l; Keď
maly svetlo/tmavo, stisnúť tlačidlo

AntiCalc

300 šálok /
1-2 mesiace
Po 300 kávových /čajových nápojoch lebo raz za 1-2 mesiace kávovar odvápniť , ináč dôjde k jeho
poškodeniu

Essig
Vinaigre
Aceto
Vinegar

min.
0.65 l

Špeciálny odvápňovač zmiešať s
vodou a naplniť do vodnej nádržky
(najmenej 0.65 l; zmes podľa etikety).
Nepoužívať ocot, pretože ocot poškodzuje prístroj!

0.65 l
stlačiť (Vytekajúci prúd
Tlačidlo
je horúci!). Keď tekutina vytečie, nechať odvápňovač pôsobiť 3 min v
prístroji.

Nádržku dôkladne vypláchnuť, naplniť vodou a nasadiť.Nádobu vyprázdniť a postaviť ju pod výtokový
tak často,
otvor.Tlačidlo stláčať
kým nádržka nebude prázdná.

Naplniť nádobku vodou a
stlačiť ju 1x, vypustiť kávu bez
kapsule
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Čistenie / Údržba / Odvápnenie
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Pred uskladnením/transportom vždy vypariť

+5 °C

Aby sa sa predišlo škodám pri
skladovaní a doprave treba najskôr prístroj vypariť (= odstrániť vodu). Pri teplotách nižších ako 5 °C
bezpodmienečne nutné

+

Vytiahnuť sieťovú zástrčku Nádobku na vodu vyprázniť a znova
nasadiť Postaviť šálku pod výtokový otvor

Tlačidlo Lungo/čaj držať stlačené a zastrčiť sieťovú zástrčku.
Vyparovací program sa naštartuje;
tlačidlo teraz pustiť

Výstup pary z výtokového otvoru:
Nebezpečie obarenia! Za niekoľko
sekúnd sa ozve pumpa. Akonáhle
pumpa stíchne, tlačidlá zhasnú a
cyklus je ukončený

je dobré vedieť
Pred dlhým nepoužívaním alebo pri teplote skladovania alebo dopravy pod 5 °C
doporučujeme kávovar bezpodmienečne vypariť.
Týmto postupom sa odstráni voda zo systému.
Tým sa predíde poškodeniu zamrznutou vodou vo vnútri prístroja.
Ked sa prístroj opäť uvádza do prevádzky, treba najskôr vypláchnuť prístroj/vodný
systém (➔ strana 16).
Ak je teplota prístroja nižšia než 5 °C, nedá sa naštartovať a obidve tlačidlá
rýchlo blikajú
a
Vytiahnuť sieťovú zástrčku Kapsulový kávovar skladovať na suchom, bezprašnom a deťom neprístupnom mieste

Tip: Používať originálny obal
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Rôzne
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Poruchy Kontrola / Odstraňovanie

Likvidácia

Opravy prístroja smie prevádzať len technický servis. Neodbornými opravami a nepoužívaním originálnych náhradných dielov môže vzniknúť pre užívateľa nebezpečie V prípade neodborných
opráv nemôže byť prevzaté žiadne ručenie za prípadné škody V takom prípade
tiež prestáva nárok na záruku.
V prípade že poruchu s pomocou následujúceho prehľadu nemôžete sami odstrániť, obráťte sa
na najbližšiu predajňu .

− Použité kávové a čajové kapsule cremesso likvidovať v obyčajnom domovom odpade
− Opotrebované kávovary odovzdať v mieste
predaja k bezpatnej a odbornej likvidácii
− Prístroje s nebezpečným defektom ihneď
zlikvidovať a zaistiť, aby nemohli byť používané
− Prístroje nelikvidovať s domovým odpadom
(ochrana životného prostredia!)

Dôležité: V prípade porúch, defektného prístroja, alebo podozrenia na defekt po spadnutí prístroja okamžite vytiahnúť sieťovú zástrčku.
Poruchy pri výdaji kávy
Žiadny/nedostatočný výdaj kávy –
–
–
–
–
Pumpa je veľmi hlučná
–
Výtokový otvor:
Voda nepretržite kvapká
Výtokový otvor:
Voda občas kvapká
Káva/čaj sú kyslé

Nádržku na vodu naplniť a celkom nasadiť
Kapsula defektná ➔ použiť novú kapsulu
Oblsuhovaciu páčku zatvoriť až na doraz
Prístroj zavápnený ➔ odvápniť ➔ strana 18
Pumpa je defektná ➔ obrátiť sa na servis
Nádržka na vodu prázdna ➔ naplniť a/alebo celkom
nasadiť
– Prístroj zavápnený ➔ odvápniť ➔ strana18
– Použitá kapsula v prístroji ➔ vyhodiť

– Po odvápnení nebol prístroj dostatočne vypláchnutý
– dátum spotreby kávy prekročený ➔ použiť novú
kapsulu
Naprogramované množstvo
– Nádržka na vodu prázdna ➔ naplniť a/alebo celkom
šálky nesúhlasí
nasadiť
– Programovanie zmenené ➔ Zopakovať programovanie
➔ strana 12
– Prístroj zavápnený ➔ odvápniť ➔ strana 18
Po spotrebovaní vody vo vodnej – Použitá kapsula v prístroji ➔ vyhodiť ➔ vodný systém
nádržke sa nenasáva voda
vypláchnuť ➔ strana 16
– Po 30 minutách zkusiť ešte raz bez kapsule, ak prístroj
nenasáva ➔ obrátiť sa na technický servis
– Po 30 minutách zkúsiť ešte raz bez kapsule, ak prístroj
nenasáva ➔ obrátiť sa na technický servis
Obidve tlačidlá rýchlo blikajú – Chyba elektroniky/ alebo teplotná chyba ➔ strana 21

Technické údaje Type DC 264
– Menovité napätie
220-240 V / 50 Hz
– Hmotnosť (bez vody) pribl. 3.25 kg
– Menovitý výkon
1455 W
– Obsah vodnej nádržky max. 0.65 l
– Odrušené
podľa normy EU
– Energeticky úsporná
prevádzka
0.3 W
– Certifákácia /
konformita
CE, GS, RoHS, WEEE
– Rozmery; ŠxVxH pribl. 106 x 255 x 371 mm
V záujme ďaľšieho technického vývoja sú zmeny konštrukcie alebo prevedenia kávovaru vyhradené.
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