
Home Barista One Touch

Kleur Excl. btw Incl. 21 % btw

Zilver € 327,07 € 395,75

Zwart € 327,07 € 395,75

Productbeschrijving

Volautomatische koffietoestellen met een onklopbare prijskwaliteitsverhouding.

U kiest voor een Home Barista One Touch wanneer u van verse bonenkoffie 
houdt en met één druk op het display de perfecte kop koffie wenst. 

Heerlijke verse bonenkoffie in een handomdraai van espresso, lungo, 
cappuccino tot latte macchiato!

Deze espresso machine is de droom voor ieders thuis of elk kantoor en laat u 
intens genieten van uw koffie.
Home Barista is een Belgisch merk dat bekendstaat om zijn onverwoestbare 
kwaliteit, betrouwbaarheid en perfectie.

Productspecificaties

Opties voor koffiebereiding
Geschikt voor type koffie : Koffiebonen | Gemalen koffie (Espresso maling)
One touch koffiespecialiteiten: Espresso | Café Latte | Cappuccino | Café lungo 
| Latte macchiato | 2 X Cappuccino
Type melkopschuimer : Automatisch met slangetje
Aantal programma's : 6
Aroma controle : Ja

Instelbare functies voor type koffie
Instelbare maalgraad : Ja
Maalniveau aanpasbaar : Ja
Verstelbaar watervolume : Ja
Aantal kopjes per keer : 2
Temperatuur instellingen : Y

Functionaliteiten
Kopjeswarmer : Ja
Serveert heet water : Ja
Afneembaar waterreservoir : Ja
Inhoud waterreservoir : 2,5 liter inhoud
Koffiebonen reservoir : 250 gram
Bodem met antislip : Ja
Koord opslagruimte : Nee



Druk van de pomp : 19

Aanvullende functies
Na het gebruik van het melkslangetje voor cappuccino of latte macchiato moet 
je altijd reinigen om problemen te vermijden.
Messen : Conische messen.
LCD Display : 3.5 inch touchscreen in kleur.
Reinigingsysteem : Zelfreinigend systeem inbegrepen
Pre-infusie : Pre-infusie voor meer smaak.
19 bar Ulka pomp : Italiaanse kwaliteitsvolle ulka pomp.
Intensiteit & temperatuur : Regelbare temperatuur & koffie intensiteit.
De maling : De maling van de koffie kan individueel 
aangepast worden.
Koffie uitloop : Koffie uitloop kan volgens de hoogte van de tas 
aangepast worden.
Eco-mode : Energie besparend & gemakkelijke regeling van 
de temperatuur. 
Geruisloos : Geruisloze koffiegroep, kan gemakkelijk worden 
uitgehaald voor reiniging vaatwas. 
Handleiding : in - NL / FR / EN & DE
Waterfilter : Ja
Waterniveau indicator : Ja

Bediening
Type bediening : Touchscreen
Automatisch uitschakelen : Ja
Stand by tuning : Ja
Switch on timer : Ja
Indicatielampje : Ja

Onderhoud en reiniging
Automatisch ontkalkingssysteem : Ja
Anti calcium filter : Ja
Waterfilter : Ja
Verwijderbare sediment reservoir : Ja

Afmetingen
Inhoud waterreservoir : 2,5 liter inhoud
Snoerlengte : 50 cm
Product hoogte : 38 cm
Product lengte : 48 cm
Product breedte : 28 cm
Product gewicht : 12000 gram

Materiaal
Materiaal behuizing : Kunststof
EAN :7081443135583
Kleur : zilver
Vermogen : 1200 W



Verpakkingsinhoud : machine + handleiding
Half- of volautomatisch: Volautomaat

Model: One Touch Zilver of Zwart

Informatie van de fabrikant (indien nodig volgens de fabrikant kunnen deze aangepast 
worden)


