
Ingen grimme fedtfingre – altid pletfri overflader
Metaloverfladen har antifingerprint-belægning, så de ikke tager imod grimme 
fedtfingre. 

Espresso-ekspressen!
Forvarmningsfunktionen på denne kaffemaskine giver dig en perfekt espresso 
ekstra hurtigt.

En espressomaskine, der passer perfekt ind i dit 
køkken
Denne kompakte, indbyggede espressobar med one 
touch-knapper vil glide naturligt ind i resten af køkkenet 
– og især med dine andre kompakt-apparater.  

For at opnå en ægte cappuccino med de perfekte forhold af mælk og 
skum
For at lave en helt ægte cappuccino kan du bruge cappuccinatore-kanden til at 
dampe og skumme mælken efter din egen smag.

Kaffe-/espressomaskine til indbygning i stål. Kan nemt betjenes og justeres til 
din personlige smag. Lav hurtigt en lækker kop kaffe, espresso eller 
cappuccino. Mælkeskummer og termokande medfølger. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Kaffe på barista-niveau. Skabt til at nyde
Kendere kan vælge mellem en række varme drikke med den integrerede 
kaffemaskine fra AEG. Hjemmeløsningen sikrer barista-kaffe fra stærk 
espresso til skummende cappuccino og ydermere en bred vifte af varme 
drikke. Alt sammen skabt til at blive nydt med brug af navigationshjul og 
farvedisplay.

Fordele og funktioner

• Touch betjening
• AntiFingerPrint
• 2 stk. LED lys, der lyser op over kopperne
• Automatisk cappuccino med mælkeskummer
• Automatisk startfunktion
• Kaffekværn med justérbar malingsgrad
• Brygning med hele kaffebønner eller formalet kaffe
• Justering af temperatur
• Aroma vælger
• Fra 1 kop til 1 kande (6 kopper)
• To separate opvarmere til kaffe og til varmt vand
• Aftagelig vandbeholder i front
• Aftagelig beholder til brugte kaffebønner
• Indikator for genopfyldning af vand
• Indikator for manglende kaffebønner
• Indikator for fyldt kaffegrums beholder
• Display med ur
• Termokande i rustfri stål 
• Automatisk afkalkningsprogram
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Farve Rustfri stål med AntiFingerPrint
Indbygningsmål, HxBxD, mm 450x560x550
Vandbeholder, liter 1.8
Kaffekværn, kapacitet, g 200
Kaffekværn, materiale Rustfri stål
Pumpetryk, bar 15
Tilslutningseffekt, W 1350
Ledningslængde, m 1,8
Elementspænding, V 220-240
Frekvens, Hz 50/60

Medfølgende tilbehør
Kaffekande, Afkalkningsmiddel, 

Mælkekande, Test-strip til at måle 
vandets hårdhedsgrad

Funktioner

Justering af kaffetemperatur, 
Afkalkning, Tilberedning af flere 

kopper/kaffekande, Skylning, Justering 
af vandets hårhedsgrad, Justerbar 

kaffemængde, Justerbar 
vandmængde, Justerbar 

vandtemperatur, Automatisk start, 
Automatisk cappuccino med 

mælkeskummer, Ur, Justering af 
malingsgrad

Produktnummer 942 401 230
EAN 7332543501168
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