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beraberindeki aksesuarlar

1 x Ölçme kaşığı

Tercihe bağlı aksesuarlar

TZ80009N Paslanmaz çelik süt haznesi
TZ80002A Kireç temizleme tableti
TZ80001A Temizleme Tableti

Home Connect özellikli tam otomatik ankastre kahve makinesi

✓ AromaDouble Shot fonksiyonu sayesinde, aromadan ödün
vermeden ekstra sert kahve. İki adet öğütme ve demleme işlemi
aromaDouble Shot fonksiyonu ile her daim en iyi aroma

✓ Kahve sensörü: Akıllı öğütücüsü her kahve çekirdeğine uyum
sağlayarak her porsiyonda ideal kahve sunar

✓ Home Connect App sayesinde nerede olursanız olun kahve
makinanızı kontrol edebilirsiniz.

✓ autoMilk Clean süt temizleme özelliği sayesinde buharla tam
otomatik temizleme ve hijyen

✓ oneTouch fonksiyonu ile tek tuşla dilediğiniz kahve tek dokunuş
uzağınızda.

Donanım

Teknik bilgiler

Kostrüksiyon şekli : tezgah altı
Kopurtme ucu : Hayır
Gosterge : Hayır
Su güvenlik sistemi : Hayır
porsiyon büyüklüğü : All cups
Boyutlar (YxGxD) : 455 x 594 x 385 mm
Ambalajlı ürün boyutları : 540 x 478 x 670 mm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri : 449 x 558 x 356 mm
EAN numarası : 4242003800171
elekrtik bağlanı değeri : 1600 W
Akım : 10 A
Gerilim : 220-240 V
Frekans : 50/60 Hz
Fiş tipi : Topraklı standart fiş
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BSH tarafından Siemens AG’nin Ticari Marka Lisansı ile üretilmiştir
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Donanım

Aroma
● Yenilikçi ısıtma sistemi "senso flow"
● Tek bir dokunuşla Cappuccino, Espresso Macchiato, Latte

Macchiato, Sütlü kahve, Kişiselleştirilmiş sütlü içeck
● AromaDouble Shot Fonksiyonu ile kahve aromasından ödün

vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
● Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
● Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki

bileşenleri azaltır.

Konfor
● TFT displayli interaktif ekran
● myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya

kaydeder
● 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
● Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15cm yüksekliğe

kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile
rahatça sığar.

● OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da
cappuccino

● Kolayca çıkartılabilen 2.4 litre su tankı
● Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşınca devreye

giren uyarı sistemi
● Sütlü kahveleriniz için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan,

ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın.
● Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen

altında

Performans
● Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü "silent cream drive"
● Süt köpüğü ve sıcak su hazırlama seçenekleri
● Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan!
● 19 bar basınçlı su pompası
● Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
● 15.000 fincan garantisi: ilk fincandan 15.000. fincana kadar

yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay
boyunca geçerlidir)

Home Connect
● Ev aletleriniz uygulama üzerinden kontrol etme yöntemini keşfedin.

Home Connect uygulaması sayesinden cihazınıza evde WiFi, evden
uzakta mobil data hattınız üzerinden ulaşabilirsiniz.

● Uzaktan başlatma: İçeceğinizi uygulama üzerinden seçerek, yine
uygulama üzerinden cihazı başlatıp içeceğinizi hazırlayabilirsiniz.

● coffeeWorld: Australian Flat White'dan Vienna Melange a kadar ek
17 uluslararası kahve çeşidine ulaşabilirsiniz.

● Kahveli tarifler: Home Connect uygulaması sayesinde kahve içerikli
içecek ve yiyecek tariflerine ualabilirsiniz.

● Home Connect uygulaması aracılığıyla kahve çekirdekleri, hasat
modelleri ve kavurma çeşitleri hakında çeşitli bilgiler edinebilirsiniz.

● Home Connect App üzerinden kullanma klavuzuna ulaşabilirsiniz.
● Güvenlik: Home Connect'te güvenlik en yüksek önceliğe sahiptir.

Home Connect uygulaması TÜV IT tarafından test edilmiş ve
onaylanmıştır. Ve Home Connect protokolü aracılığıyla şifrelenmiş
veri aktarımı, yetkisiz erişime karşı koruma sağlar.

Hijyen
● Su altında kolayca temizlenebilen çıkartılabilir öğütme bölümü

● Her kahveden sonra autoMilkClean süt temizleme sistemi ile tam
otomatik temizlik

● Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkartılabilir, temizlenebilir ve bulaşık
makinesinde yıkanabilir

● Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve
mükemmel kahve tadı garantisi

● Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
● Çıkartılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
● Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
● Kalan kahve fincanı göstergesi Decalcification, Cleaning, Change of

water filter

Diğer Özellikler
● Su süt ve çekirdek haznesi mutfağınıza daha şık ve temiz görünüm

kazandırmak için gizlenmiştir
● Özel aroma koruyucu çekirdek haznesi (500 Gram)
● Aydınlatmalı tuşlar
● Çekirdek öğütme inceliği ayarlanabilir
● Farklı dil seçenekleri
● Çocuk kilidi
● Güç: 1600 Watt

Aksesuarlar
● Isolasyonlu aluminum kaplamalı süt saklama haznesi (0.5 l)
● Dahili aksesuarlar Ölçme kaşığı, K**0021, 7310001, K**0030,

K**0027, 7310005
● Servisten temin edilebilir aksesuarlar: temizleme tabletleri

(TZ60001), kireç çözücü tabletler (TZ80002), BRITA su filtresi
(TZ70003),espresso makineleri için bakım seti(TZ80004), özel
yalıtımlı süt kabı (TZ80009N)
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teknik çizimler


