KitchenAid CLASSIC
Pilienu filtra kafijas automāts ar spirālveida
liešanas galviņu 5KCM1208

• 1,7 L (12 tasītes) pilienu filtra kafijas automāts ar
spirālveida liešanas galviņu un sildīšanas plāksni
Viegli lietot, ērtas pogas brūvēšanas stiprumam, maziem
apjomiem, brūvēšanas un siltuma uzturēšanas izvēlei.
Uztur kafiju perfektā temperatūrā (augstā vai zemā)
40 minūtes.
• Atkārtoti izmantojams pastāvīgais filtrs zelta krāsā
ar dozēšanas pakāpēm un noņemama ūdens
tvertne ar lielu atvērumu un dozēšanas atzīmēm.
Izturīgs, vienkāršs lietošanā un ērti tīrāms — aizstāj
parastos konusa papīra filtrus
Ērta ūdens uzpilde, kas novērš izšļakstīšanos un ir
vienkārša lietošanā
• Divas brūvēšanas pogas (viena sānos, otra priekšā)
Vienkārša lietošana un ērta piekļuve
• 1,7 L stikla karafe ar unikālu kakliņa dizainu un
ergonomisku karafes satvērumu
Novērš izšļakstīšanos un ļauj ērti ieliet kafiju
Vieglai un ērtai ieliešanai
• Variējama brūvēšanas stipruma izvēle
Ļauj izvēlēties starp parastu un stipru brūvējumu, kas
ik reizi pilnībā piepilda tasīti.
• Piespiediet pauzi un ielejiet; automātiska
izslēgšanās, kad beidzas siltuma uzturēšanas laiks.
Lai ielietu kafiju tasītē jebkurā laikā, pirms brūvēšana
beigusies

• 24 stundu programmēšanas iespēja un intuitīva
programmēšana ar vienu pieskārienu optimālai
temperatūras kontrolei un ērti pārskatāms LCD
displejs.
Kafijas pagatavošana jebkurā diennakts laikā
Lai saglabātu optimālu brūvēšanas temperatūru visa
procesa gaitā
Ērta nolasīšana, vienkārša darbināšana bez izvēlnēm,
kam nepieciešama navigācija
• Skaidri saprotams indikators un cikls
Vienmēr perfekta kafijas tasīte
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KitchenAid CLASSIC Pilienu filtra kafijas automāts ar spirālveida
liešanas galviņu 5KCM1208
TEHNISKIE DATI
Jauda
Spriegums
Frekvence
Korpusa materiāls
Produkta izmēri
Iepakojuma izmēri
Galvenā iepakojuma izmēri
Neto svars
Bruto svars
Galvenā iepakojuma bruto svars
Galvenais iepakojums
Vada garums
Izcelsmes valsts

A × Pl. × Dz.
A × Pl. × Dz.
A × Pl. × Dz.

Pīkstiens brūvēšanas cikla beigās
Automātiska izslēgšanās
Atlikušais uzsildīšanas laiks
Brūvēšanas taimeris un pulkstenis
Stipras/parastas brūvēšanas izvēle
Skārienjutīgs vadības panelis
Tīrīšanas indikatora gaismiņa
Uzturēt siltu

1100 W
220 – 240 V
50/60 Hz
Plastmasas ietvars/nerūsējošais tērauds
36,4 × 18,2 × 34 cm
43,7 × 24,9 × 40,4 cm
46,2 × 26,4 × 42 cm
3,3 kg
4,4 kg
10 kg
2 vienības
82 cm
Ķīna
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
Jā
40 min

ATSAUCES

KRĀSAS

EAN

EAN GALVENAIS IEPAKOJUMS
(2 VIENĪBAS)

5KCM1208EOB
5KCM1208BOB
5KCM1208EWH
5KCM1208BWH

ONYX BLACK
ONYX BLACK
WHITE
WHITE

8003437601354
8003437601521
8003437601545
8003437601569

8003437601361
8003437601538
8003437601552
8003437601576

STANDARTA PIEDERUMI
1,7 L karafe ar unikālu kakliņa un vāciņa
dizainu
Izgatavota no stikla ar 12 tasīšu atzīmēm.
Izlejamais kakliņš novērš izšļakstīšanos un ir
piemērots ieliešanai jebkura izmēra un formas
tasītēs.

Unikāla liešanas galviņa ar 29 caurumiņiem
Vienmērīgi piesūcina malto kafiju optimālai
garšas ekstrakcijai

Atkārtoti izmantojams pastāvīgais filtrs
zelta krāsā ar dozēšanas pakāpēm
Tasīšu atzīmes filtrā palīdzēs precīzi noteikt
daudzumu.
Var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā
(augšējā restē).
Aizstāj kafijas papīra konusa filtru (standarta #4
izmēra filtrs). Nekad neizmantojiet abus filtrus
kopā, jo tas var radīt ūdens un kafijas pārplūdi
brūvēšanas traukā.

Noņemama ūdens tvertne ar dozēšanas
atzīmēm
Vienkārša un parocīga ūdens tvertnes
uzpildīšana ar lielu atvērumu, lai novērstu
izšļakstīšanos.
Ūdens tvertnē jāiepilda tikai tik daudz ūdens,
cik nepieciešams brūvēšanai.

