
Viac káv, bez námahy, s funkciou MultiCup
Relaxujte s vedomím, že môžete pohodlne prichystať viac šálok kávy s 
nastavením MultiCup. Či pripravujete kávy po večeri alebo usporadúvate veľké 
raňajky a obed, môžete podávať chutné nápoje úplne jednoducho. 

Prispôsobte si dokonalé kapučíno s funkciou 
množstva mlieka
Prispôsobte dokonalé latté – alebo kapučíno, 
macchiato a flat white – s funkciou množstva mlieka. 
Stlačením tlačidla môžete určiť presne správne 
množstvo mlieka pre vaše obľúbené horúce nápoje. 

Skutočné kapučíno ako v kaviarni, kedykoľvek 
chcete
Tajomstvo dokonalého kapučína je v mlieku. Náš 
kávovar má funkciu Cappuccinatore, čo znamená, že 
luxus kapučína si môžete užívať kedykoľvek chcete. 
Pridaním vzduchu a tepla nebolo urobenie hodvábnej 
mliečnej peny nikdy jednoduchšie. 

Jednoducho zvoliteľná intenzita kávy
Je len na vás, akú kávu máte radi. S našim kávovarom je to jednoduché. Pri 
výbere kávy jednoducho zvýšte alebo znížte intenzitu alebo objem. Môžete si 
vybrať čokoľvek od silnej rannej kávy po jemný večerný nápoj. 

Váš domáci barista
S kávovarom série 900 si môžete užívať chutnú kávu z pohodlia vášho 
domova. Jednoducho pripravte všetko od espressa po kapučíno – stačí vybrať 
typ kávy a stroj urobí zvyšok s dokonalosťou ako od profesionálneho baristu. 

Špecifikácie a benefity

• Kávovar pre zabudovateľnú inštaláciu
• Nerezová oceľ bez otlačkov prstov
• Kapacita mlynčeka na kávu: 200 g
• Kapacita nádrže na vodu: 1.8 l
• Dva oddělené ohrievače na kávu a teplú vodu
• Indikátor pre plný zásobník na kávy
• Indikátor potreby doplniť vodu
• Indikátor potreby doplniť kávové zrnká
• Rozmery VxŠxH (mm): 455 x 594 x 361
• Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm): 455 x 594 x 361

Zabudovateľný kávovar
EBC65X

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECM190PE00007.jpg


Kapacita nádrže na vodu (l) 1.8
Kapacita mlynčeka 200

Hlavná farba Black/Stainless steel with 
antifingerprint

Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 450x560x550

Ovládanie Elektronické dotykové
Rozmery VxŠxH (mm) 455x594x361
Čistá hmotnosť (kg) 23
Nádržka na vodu (l) odoberateľná
Napätie (V) 220-240
Frekvencia 50/60
Čiarový kód EAN 7332543660803
Odporúčaná predajná cena 1549.00

Technická špecifikácia

Zabudovateľný kávovar
EBC65X
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