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Espresso volautomaat, EQ.9 plus
connect s700, dark inox
TI9573X5RW

Toebehoren

1 x maatlepel
1 x waterfilterpatroon
1 x Testband

Optionele accessoires

TZ90008 Melkadapter
TZ80004A Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80002A Ontkalkingstabletten
TZ80001A Reinigingstabletten
TZ70003 Waterfilter

Individueel genot voor echte barista's, verbonden via Home
Connect en met twee bonenreservoirs.

✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect App
heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de koffie
volautomaat waar en wanneer u maar wilt.

✓ baristaMode: aroma instellingen voor de echte connaisseur

✓ individualCoffee System: Sla gebruikersprofielen en hun gewenste
koffieinstellingen op; per profiel 10 favorieten.

✓ dualBean System: Twee bonenreservoirs voor verschillende bonen.
Met twee gescheiden maalwerken voor de puurste smaakbeleving

✓ Slimme voorbereiding en perfecte smaak door de unieke
technologie van het iAroma-systeem

Uitrusting

Technische Data

Afmetingen (HxBxD) : 392 x 299 x 470
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 510 x 357 x 428
Palletafmetingen : 220.0 x 80.0 x 120.0
Standaard aantal units per pallet : 24
Nettogewicht : 12,8
Brutogewicht : 14,3
EAN-code : 4242003895467
Aansluitwaarde : 1500
Spanning : 220-240
Frequentie : 50/60
Lengte elektriciteitssnoer : 100,0
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Keurmerken : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
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Espresso volautomaat, EQ.9 plus
connect s700, dark inox
TI9573X5RW

Uitrusting

Smaak:

# One-touch functie: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Cappuccino, Latte Macchiato, Koffie verkeerd met één druk op de
knop

# baristaMode: aroma instellingen voor de echte connaisseur

# aromaIntense: hogere aroma opname door de instelbare
zetsnelheid

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

# Temperatuurinstelling koffie: 6 instellingen, heet water: 6
instellingen

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

Home Connect

# coffeeWorld: 19 extra internationale koffiespecialiteiten
beschikbaar in de App - van een Australische Flat White en een
Wiener Melange tot een Colombiaanse Cortado.

# coffeePlaylist: meerdere drankjes tegelijkertijd invoeren in de App,
bv. bij bezoek. Het apparaat maakt ze achtereenvolgens.

# Koffie recepten: de App biedt een verscheidenheid aan recepten
met koffie, die direct op een oven of een oven met Home Connect
overgedragen kunnen worden - van een Espresso crème brûlée tot
een hertenbiefstuk met koffie crunches.

# Koffie kennis: de App bevat interessante informatie over koffie, bv.
over bonensoorten, oogst- en roostermethoden.

# Reinigingsprogramma: de Home Connect-app herinnert u eraan
wanneer er een actie op het apparaat vereist is tijdens een
reinigingsprogramma.

# Gebruiksaanwijzing: een digitale gebruiksaanwijzing in de App
binnen handbereik.

# Klantenservice: bij technische problemen kan Service toegang
krijgen tot het apparaat - zolang u dat wilt.

# Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats.
De Home Connect App is getest en gecertificeerd door TÜV IT.
De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol
beschermt tegen onbevoegde toegang.

Comfort:

# dualBean System: twee bonenreservoirs met en twee aparte
maalwerken voor de puurste smaakbeleving

# TFT-Touchdisplay

# superSilent: de stilste volautomatische espressomachine van
Siemens dankzij aanzienlijke geluidsreductie

# individualCoffee System: persoonlijke instelling voor max. 10
profiles personen.

# Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen: zelfs
hoge Latte Macchiato glazen passen eronder

# oneTouch DoubleCup: twee kopjes tegelijkertijd bereiden voor alle
koffie- en melk specialiteiten

# Afneembaar waterreservoir (2.3 liter inhoud)

Prestaties:

# silentCeram Drive: stil, premium maalwerk van onverslijtbaar
keramiek

# CreamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn
melkschuim

# Melkschuim, Heet water apart beschikbaar

# Pompdruksysteem: 19 bar

# Actieve kopjeswarmer: kan met een knop in- en uitgeschakeld
worden

# Aparte vulschacht voor gemalen koffie

Reiniging:

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

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

# Melkschuimer eenvoudig afneembaar en vaatwasbestendig

# Volautomatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen

# 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:

# Geïntegreerd melkreservoir: eenvoudig uitneembaar, passend in de
koelkastdeur en vaatwasserbestendig

# Twee bonenreservoirs met geseald deksel voor behoud van het
aroma

# Verlichte toetsen en koffieuitloop

# Instelbare maalgraad

# Displaytaal instelbaar

# Kinderbeveiliging

# Lengte snoer: 1 m

# Aansluitwaarde: 1500 Watt

Toebehoren:

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

# Adapter (TZ90008) voor (melk)pakken is apart beschikbaar: kies
zelf of u het geïntegreerde reservoir wilt gebruiken of liever de
adapter om diverse pakken tegelijkertijd te gebruiken (bv. reguliere
melk en sojamelk achter elkaar). Inbegrepen bij de TI924301RW.

# Apart beschikbare accessoires: Reinigingstabletten (TZ80001A),
Ontkalkingstabletten (TZ80002A), BRITA Intenza Waterfilter
(TZ70003), Onderhoudspakket (TZ80004A), Adapter voor
melkpakken (TZ90008). De TZ90008 is al inbegrepen bij de
TI924301RW.


