
Пригответе до 6 кафета наведнъж с настройката MultiCup.
Бъдете спокойни, защото вече можете лесно да приготвите няколко 
кафета наведнъж с настройката MultiCup. Независимо дали правите кафе 
след вечеря или сте домакини на голям обяд, можете да сервирате 
вкусни топли напитки с лекота.

Функцията за добавяне на мляко ви позволява 
да направите перфектното лате или капучино.
Персонализирайте перфектното лате или капучино, 
макиато или бяло кафе - с функцията за добавяне 
на мляко. С натискането на един бутон можете да 
посочите желаното количество мляко за любимите 
си топли напитки.

Капучинаторът създава копринено, разпенено 
мляко само с натискането на един бутон.
Тайната на перфектното капучино е в млякото. 
Нашата кафе машина има капучинатор, което 
означава, че можете да се насладите на лукса на 
капучино, когато пожелаете. Чрез добавяне на 
въздух и топлина, създаването на копринено мляко 
никога не е било толкова лесно.

Посочете вида на вашето кафе с регулируемите настройки на тази 
машина.
С нашата машина е лесно да изберете вида на кафето точно, както го 
обичате. Когато избирате напитката, просто увеличете или намалете 
силата и количеството на вашето кафе. Можете да избирате от силно 
кафе сутрин до леко питие вечер.

Нашата кафе машина от серия 900  ви позволява да създавате 
всичко - от еспресо до капучино.
Можете да се насладите на вкусно кафе от комфорта на собствения си 
дом с кафе машини от серия 900. Лесно подгответе всичко - от еспресо 
до капучино - просто изберете вида кафе и машината ще свърши 
останалото като истински професионалист.

Product Benefits & Features

• Кафемашина за вграждане
• Бледа светлина маркира изхода на готовото кафе
• Капацитет на мелачката за кафе: 200 гр. 
• Работи и с мляно кафе
• Фунция за автоматично стартиране
• Вместимост на водния резервоар:1.8 л.
• Два отделни нагревателя за кафе и гореща вода
• Индикатор за пълно отделение на отработеното кафе
• Индикатор за нивото на водата
• Индикатор за допълване на кафе на зърна

Кафе-машина

KBC65T
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Капацитет на контейнера за вода (л) 1.8
Капацитет на мелиничката за кафе 200
Основен цвят Черен мат
Размери за вграждане ВxШxД в мм 450x560x550
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Необходим предпазител (А) No
Честота (Hz) 50/60

Product Specification
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