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C15KS61N0
АВТОМАТ ЗА КАФЕ И ЕСПРЕСО
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Кафеавтомат за вграждане с OneTouchFunction - голямо
разнообразие от кафе специалитети с натискането на един
бутон.

√ Интелигентен вграден нагревател: Системата sensoFlow
гарантира максимална наслада от еспресото по всяко време
благодарение на идеалната постоянна температура при
варене

√ OneTouch DoubleCup: всеки кафе и млечен специалитет
със само едно натискане на бутон -дори за две чаши
едновременно.

√ MyCoffee: 8 любими напитки с всички настройки, запаметени
под собственото име

√ AromaDoubleShot: Много силно кафе с лека горчивина
благодарение на двата процеса на мелене и варене

√ AutoMilk Clean: напълно автоматично парно почистване
след всяка напитка отнема ежедневната грижа за млечната
система

Features

Техническа информация

дюза за пяна : да
система за водна защита : не
дози : All cups
размери на уреда (mm) : 455 x 596 x 377
размери на опакован уред (В х Ш х Д) (mm) : 540 x 478 x 670
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 449 x 558 x 356
EAN код : 4242004173267
мощност на електрическата връзка (W) : 1600
Енергия (A) : 10
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50/60
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
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АВТОМАТ ЗА КАФЕ И ЕСПРЕСО
НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

Features

Аромат

● SensoFlowSystem: иновативната система за загряване
гарантира максимален аромат благодарение на постоянна
идеална температура на попарване

● Функция „с натискане на бутон” за приготвяне на: ристрето
(късо еспресо), еспресо, еспресо макиато, кафе, капучино,
лате макиато, кафе с мляко

● AromaDoubleShot: Много силно кафе без компромис с аромата

● Индивидуално настройване на температурата на напитката:
кафе (3 степени), гореща вода (4 степени)

● Подходящ за филтър за вода Brita: подобрява вкуса на кафето
и удължава живота на уреда

Удобство

● TFT дисплей с интерактивно управление на менюто

● MyCoffee: 8 запаметени любими напитки - с индивидуално име
и настроено съотношение на смесване на мляко и еспресо

● IndividualCupVolume: индивидуална настройка на дължината на
напитките, за да бъде чашата Ви пълна точно колкото искате.

● Чучур за кафе и капучинатор регулируеми по височина: дори
за 15 cm високи чаши за лате макиато

● OneTouch DoubleCup: приготвяне на две чаши едновременно
от всички кафе и млечни специалитети

● Подвижен резервоар за вода с обем 2.4 л

● Ранно предупреждаване когато контейнера за кафе и
резервоара за вода са пред изчерпване

● Гъвкаво решение: преценете сами дали да използвате
контейнера за мляко или друг съд, например кутия с мляко

● Кратка инструкция за употреба: винаги под ръка, в уреда

Ефективност

● Висококачествена керамична мелничка SilentCeram Drive

● CoffeeSensor Pro: мелницата се напасва автоматично към
сорта кафе-зърна

● One-Touch кафе и млечни специалитети с особено фина
млечна пяна благодарение на иновативна млечна дюза

● В допълнение към напитките може да бъде избрано: млечна
пяна, топло мляко, гореща вода

● Съкратено време на загряване: най-бърза първа чашка

● Водна помпа с налягане 19 bar

● Отделен съд за предварително смляно кафе

● Гаранция 15.000 чаши: постоянно високо качество от първата
до 15.000 чаша (при непрофесионална употреба в рамките на
24 месеца)

Почистване

● Свалящ се блок за приготвяне на кафе: лесно и хигиенично
почистване под течаща вода

● AutoMilk Clean: напълно автоматично парно почистване на
млечната система след всяка напитка

● Всички части на дюзата за мляко са лесни за сваляне,
разглобяване и почистване под течаща вода или в миялна
машина

● Функцията SinglePortion Cleaning осигурява добър вкус на
кафето и идеална чистота

● Автоматична програма за бързо изплакване при включване,
изключване

● Свалящ се съд за събиране на прелялата вода и утайката от
кафе

● Calc'nClean: Автоматична програма за почистване и
премахване на котления камък

● Индикация за оставащия брой чаши кафе до следващо:
декалциниране, почистване, смяна на водния филтър

Друго

● Контейнерите за вода, мляко и кафе са лесно достъпни,
скрити зад врата, за да бъде кухнята винаги подредена.

● Съд за кафе на зърна с капак за запазване на аромата на
кафето (за макс.500 г кафе)

● Осветени бутони, чучур за кафе

● Регулируеми настройки на мелене (многостепенно)

● Възможност за избор на език

● Защита за деца: заключване, предотвратяващо нежелано
включване на машината

● Захранваща мощност: 1600 W

Аксесоари

● Изолиран контейнер за мляко с алуминиев корпус (0.5 л.
вместимост)

● Допълнителни аксесоари: мерителна лъжичка, тестова лента
за установяване твърдостта на водата, воден филтър BRITA,
силиконово маркуче за свързване с млечната дюза, изолиран
съд за мляко, винтове за монтаж
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C15KS61N0
24” BUILT-IN FULLY AUTOMATIC COFFEE MACHINE, WITH
HOME CONNECT,
STAINLESS STEEL

Built-in coffee center with OneTouchFunction - for a great variety
of coffee specialities at the touch of a button

√ SensoFlowSystem: Maximum espresso indulgence every time,
thanks to an ideal, constant brewing temperature

√ OneTouch DoubleCup: Any coffee or milk speciality at the touch of
a button - even two cups at the same time

√ MyCoffee: Save 8 favourite beverages with all their settings under
personal names

√ AromaDoubleShot: Extra-strong coffee with less bitterness thanks
to two grinding and brewing processes

√ AutoMilkClean: A fully-automatic steam cleaning after every
beverage takes complete care of the daily cleaning of the milk
system

Features

Техническа информация

Frothing nozzle : Yes
Water protection system : No
Portion sizes : All cups
Dimensions of the product (mm) : 455 x 596 x 377
Dimensions of the packed product (HxWxD) (mm) : 540 x 478 x 670
Required niche size for installation (HxWxD) : 449 x 558 x 356
EAN code : 4242004173267
Electrical connection rating (W) : 1600
Current (A) : 10
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50/60
Plug type : Gardy plug w/ earthing

Включени аксесоари

9 x assembly screws, 1 x scoop, 1 x test strip, 1 x milk container
(insulated), 1 x connection hose for milk frother, 1 x milk pipe
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24” BUILT-IN FULLY AUTOMATIC COFFEE
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Features

Flavour

● Integrated Built-in Sensors will Alert You when Coffee Beans and
Water are Running Low

● One-touch preparation: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte at the touch of a
button

● AromaDoubleShot: Extra-strong coffee with less bitterness thanks
to two grinding and brewing processes

● Beverage temperature adjustable individually: coffee 3 levels, hot
water 4 levels

● Suitable for BRITA Intenza water filter: Reduces the lime content of
water and filters substances affecting smell and taste

Convenience

● TFT display with interactive menu

● MyCoffee: Save 8 favourite beverages with individual names and
adjustable mixing ratio of milk and espresso

● IndividualCupVolume: Cup sizes adjustable individually, to ensure
your cup gets filled just as far as you would like it to

● Coffee outlet and milk frother height-adjustable: Up to 15 cm high
Latte Macchiato glasses fit underneath

● OneTouch DoubleCup: Prepare two cups simultaneously for all
coffee and milk specialities

● Water tank removable for easy refilling (2.4 l volume)

● Early warning if water tank almost empty or bean container
almost empty

● Flexible milk solution: Decide for yourself if you prefer connecting
the provided milk container or using any other container, e.g. a
milk carton

● Short user manual always at hand inside appliance

Performance

● SilentCeramDrive: Quiet premium grinder made from non-wearing
ceramic

● CoffeeSensorPro: The grinding unit automatically adjusts to bean
variety

● One-touch coffee milk specialities with especially fine-pored milk
froth thanks to an innovative milk frother

● In addition to beverages also available separately: milk foam,
warm milk, hot water

● Reduced heat-up time: Fastest first cup

● Water pump with 19 bar pressure

● Separate chute for ground coffee, e.g. caffeine-free coffee

● 15.000 cup warranty: Consistently high appliance quality from the
first cup to the 15,000th (valid for non-commercial use within 24
months)

Hygiene

● Removable brewing unit: Easy and hygienic cleaning under
running water

● AutoMilkClean: Fully-automatic steam cleaning of the milk system
after every beverage

● Milk frother removable and dishwasher-proof

● SinglePortionCleaning: Complete emptying of all pipes after each
brewing process

● Automatic rinsing program when switching off, switching on

● Drip tray and coffee grounds container removable and
dishwasher-proof

● Calc'nClean: Automatic cleaning and descaling programme

● Reminds in time of water filter change, descaling, cleaning;
including display of remaining cups

Miscellaneous

● Containers for water, milk and coffee beans are easily accessible
but hidden behind a door, so the kitchen always looks clean

● Bean container with aroma protection lid (500 g volume)

● Illumination for keys, coffee outlet

● Grinding fineness adjustable (multi-level)

● Display language selectable

● Child safety lock: Unintended brewing process not possible

● Wattage: 1600 W

Accessories

● Insulated milk container with FreshLock lid (0.5 l volume)

● Further included accessories: measuring spoon for ground coffee,
connection hose for milk frother, test strip for water hardness,
assembly screws
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