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Koffiespecialiteiten 
• One Touch cappuccino / latte macchiato 
• 22 bereidingsmethoden: latte macchiato, flat white, cappuccino, espresso macchiato, koffie verkeerd, 1 koffie, 2 kof-

fies, 1 espresso, 2 espressi, espresso doppio, 1 ristretto, 2 ristretti, melk, melkschuim, 1 lungo barista, 2 lungo barista, 1 
caffè barista, 2 caffè barista, grote koffie, heet water, water voor groene thee, water voor zwarte thee 

• Tweede, gemalen koffiesoort  
 
Technologieën  
• Pulse Extraction Process (P.E.P.©): Laat het rijke boeket aan aroma’s volledig tot zijn recht komen 
• Variabele zetgroep: 5-16 gr 
• Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©): Voor optimale ontwikkeling van het koffiearoma 
• I.W.S.® met CLARIS Smart-filterpatroon: Automatische filterdetectie 
• Professional Aroma Grinder: meer aroma, minder geluid 
• Actieve bonenbewaking met luchtdicht aroma beschermdeksel 
• 1 thermoblock verwarmingssysteem 
• Intelligent voorverwarmen: warme koffie vanaf de eerste kop 
• Wireless ready: Kan aangesloten worden met wireless cool control 
• Smart Connect behoort tot de leveringsomvang 
• Automatische omschakeling van melk naar melkschuimproductie 
• Technologie voor microschuim 
 
Instellingen en programmeermogelijkheden  
• Koffiesterkte in standen programmeerbaar: 10 niveaus 
• Melk- en melkschuimtemperatuur in niveaus programmeerbaar: 10 niveaus 
• Heetwatertemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
• Bereidingstemperatuur in standen programmeerbaar: 3 niveaus 
• Producten opslaan, vermenigvuldigen en personaliseren. 
 
Bediening 
• Comfortabele bediening langs de voorzijde (bijvullen koffiebonen en verwijderen waterreservoir) 
• TFT–kleurendisplay met Rotary Switch 
 
Duurzaamheid en onderhoud 
• Energie Spaar Modus met Zero-Energy Switch 
• Programmeerbare uitschakeltijd 
• Geïntegreerd spoel-/reinigings- en ontkalkingsprogramma  
• Geïntegreerd melksysteem-reinigingsprogramma  
• Maakt gebruik van de Claris Smart-filter 
 
Uitlopen  
• In de breedte verstelbare koffie uitloop: 21-50 mm 
• In de hoogte verstelbare combi-uitloop voor koffie/melk/water: 80-153 mm 
 
Design en materiaal  
• Aluminium: 3 mm aluminium front 
• Sound Design (stillere molen) 
• Kopjesverlichting amber en wit 
• Verchroomde kopjesplateau en koffie-uitloop 
• Waterreservoirverlichting blauw 

Espressokwaliteit in optima forma 

Capaciteit 
• Watertank: 2,4 liter 
• Afvalbak: 20 kopjes 
• Bonenhouder: 280 gram 


