Profesionální vybavení pro gastronomii

Espresso kávovar KitchenAid Artisan 5KES2102
Naše cena bez DPH : Kč
Vychutnejte si šálek lahodné kávy připravené v Espresso kávovaru od amerického
výrobce KitchenAid. Kávu můžete připravit z mleté kávy nebo kávových kapslí,
připravit si můžete báječné espresso, capuccino, našleháte mléko či připravíte čaj.
Dva oddělené bojlery
●

●

●

Výrobce

Kitchen Aid

Připojení

230V

Záruka

Vyrobeno
Popis variant:

Oddělené bojlery na přípravu kávy a na šlehání zajišťují optimální teplotu pro
vaření a výrobu bohaté páry bez nutnosti čekat mezi přípravou kávy a pěněním.
Bojler na espresso poskytuje konstantní teplotu pro optimální přípravu italského
espressa s pěnou na povrchu
Bojler na pěnu poskytuje dostatek suché páry s konstantní teplotou pro husté
krémové cappuccino

Profesionální držák filtru

3 roky
●

USA

Do držáku je možné vložit dva výměnné nerezové filtrační košíčky, které
umožňují přípravu kávy z mleté kávy nebo kávových kapslí

Velké ukazatele teploty bojleru na espresso a na pěnu
●

Zajišťují jasné údaje o stavu bojleru pro přípravu kávy a pěnění

Servis a záruka pro kávovar Kitchen Aid Artisan

Zajišťujeme záruční i pozáruční servis pouze pro kávovary KitchenAid zakoupené
u naší firmy. Servisní středisko a sklad náhradních dílů je v Brně na ulici Ondrova
9. Veškeré výrobky značky KitchenAid na internetovém obchodě PROFIKUCHYNĚ
pochází z oficiálního dovozu výrobků určených pro Českou Republiku. Veškeré zboží
je originální a poskytováno s plnou zárukou. Naše firma působí na trhu od roku
1997 a od roku 2005 provozujeme internetový obchod PROFIKUCHYNĚ. V Brně
najdete prodejnu, odborníky, kteří Vám pomohou s výběrem a robot předvedou. Na
rozloze 200 m2 je sklad náhradních dílů a úplně nové servisní centrum, kde se
postaráme o kondici Vašeho kávovaru KitchenAid.
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Technické parametry kávovaru espresso KitchenAid 5KES100:
●
●
●
●
●

Tlak čerpadla: 15 Bar
Výkon: 1300 W
Napětí: 230 V / 50-60 Hz
Rozměry (v x š x h): 40,1 x 30,7 x 31,8 cm
Hmotnost: 13,3 kg

Konstrukční vlastnosti:
●
●

●
●

●

Robustní konstrukce z litého kovu pro odolnost a dlouhou životnost.
Nerezovým ramenem pro přípravu pěny lze horizontálně i vertikálně otáčet pro
snadnější manipulaci.
Speciální tryska umožňuje snadné našlehání mléka.
Pomocí tohoto přístroje uvaříte báječné espresso, capuccino, našleháte mléko či
připravíte čaj.
Nahřívač šálků umožňuje uložení a nahřátí až 6 šálků na espresso
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Příslušenství (součást produktu):
●
●
●
●
●
●

2 filtry na kávu
pěchovač
tryska
odměrka
nerezový džbánek
kartáček na čištění

Další fotografie:
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