
Mô tả sản phẩm Số hiệu     GTIN 40.06508.

Passione® OT silver/black F53/1-101 215478

Passione® OT black F53/1-102 215485

Espresso

Foam sữa/ 
Sữa ấm

Nước nóng

Café 
Crème

Bảng nút 
điều chỉnh 

Màn hình 
màu TFT

Hộc đựng cà phê hạt 
125g

Cappuccino
5 lựa chọn 
đậm/ nhạt 
cho cà phê

Nút hiển thị công thức 6 
loại thức uống cà phê 
chuyên biệt Nút chọn 2 

tách/ lần

Latte
macchiato Nút Menu 

Chi Tiết Sản Phẩm
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5 lựa chọn độ đậm/nhạt cho cà phê.
3 cài đặt cho nhiệt độ pha (87  C / 90  C / 93  C).
5 cài đặt với lưỡi xay cà phê bằng thép hình nón.

Chương trình tự động làm sạch và tẩy rửa.
Chương trình làm sạch hệ thống sữa.

Xay cà phê tự động để luôn có được lượng
cà phê đồng nhất cho mọi tách.

Bình chứa nước lên đến 1,2l có thể tháo 
rời và được thông báo khi hết nước.

Lựa chọn được giữa foam sữa và sữa ấm.
Chuẩn bị được nước nóng (vd: pha trà…).
Khay làm nóng ly/ tách.
Khay đựng bả bằng thép không gỉ.

Tiết kiệm năng lượng chế độ Bật/Tắt tự động.
Áp suất bơm 15 bar.
1450 watt.
Kích thước (WxHXD): 253 x 405 x 380 mm.

Passione®

OT



Quy trình pha cà phê kiểu Ý
Không cần phải biết được các 
quy tắc pha chế cà phê sao cho 
đúng chuẩn Ý hoặc chuẩn bị 
foam sữa, sữa nóng, nước nóng. 
Mọi bước cầu kì và phức tạp giờ 
đây đã có Passione    OT thực hiện 
với tính năng automatic.

Chế độ Ly Kép
Chuẩn bị 2 tách espresso cùng 1 
lúc hoặc x2 lượng cà phê cho 1 
tách cũng chỉ trong 1 lần chạm.

10 loại thức uống cà phê
ưa thích
Chọn 4 loại thức uống nổi trội của 
cà phê như espresso; cafe creme; 
cappuccino và latte macchiato 
kết hợp cùng 6 loại trong sách 
công thức để tạo ra ristretto, lungo, 
americano, espresso macchiato, 
cafe latte và cafe au lait.

Đèn Led - Mang lại sự thu hút cho 
Passione    OT
Bạn chọn 1 tách cappuccino, 
nhấn 1 lần và không cần thay đổi 
vị trí cốc khi đang thực hiện mặc 
dù vòi sữa được tách biệt so với vòi 
chiết xuất cà phê. 
Đế đặt ly phù hợp cho cả ly cổ 
thấp lẫn ly cổ cao lên đến 135mm 
mà không cần hỗ trợ bởi bất cứ 
dụng cụ nào khác.
Hệ thống đèn Led hỗ trợ bạn pha 
cà phê trong bất cứ điều kiện ánh 
sáng nào.

Hệ thống làm sạch bằng 
hơi nước
Nhanh chóng và hợp vệ sinh - mỗi 
khi bạn pha chế đồ uống với sữa, 
máy pha cà phê tự động cung 
cấp tính năng làm sạch các bộ 
phận tiếp xúc với sữa.
Chỉ cần nhấn nút Nước nóng và
Hơi nước để làm sạch ống dẫn sữa.
Việc còn lại bạn chỉ cần thưởng 
thức cà phê.

®
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Cà phê đúng kiểu Ý – Chỉ với Passione    OT

Tính năng trực quan

Dễ dàng làm sạch và bảo trì

Màn hình hiển thị TFT
Với các biểu tượng phù hợp cho 
từng loại thức uống, việc tự pha 
cho mình 1 tách cà phê trở nên 
đơn giản hơn bao giờ hết.

Tháo rời bộ phận pha chế
Bộ phận pha chế có thể tháo rời 
giúp việc vệ sinh bên trong trở nên 
đơn giản hơn.Tất cả các bộ phận 
đều dễ dàng tháo rời và vệ sinh. 

Hệ thống sữa Plug-in linh hoạt
Bình đánh sữa được thiết kế riêng 
biệt, đường dẫn sữa hoặc làm
foam sữa cũng được tách rời với 
việc chiết xuất cà phê.
Giúp việc vệ sinh hoặc bảo quản 
sữa vô cùng đơn giản.

®    

Hệ thống Best Aroma 
Dựa trên thiết kế từ nắp máy với chức năng AromaSafe    đảm bảo giữ kín được 
hương của hạt cà phê trong khoảng thời gian dài. 
Áp dụng nguyên tắc “Bean To Cup” xay cà phê hạt trực tiếp và quá trình chiết xuất 
A.E.S đảm bảo hương vị hoàn hảo cho tách cà phê.

Ba điểm nổi bật của Passione    OT

Passione® OT
Thức tỉnh giác quan ngay

từ nút nhấn đầu tiên

Thiết kế nhỏ gọn - hiện đại 
Phù hợp cho mọi không gian cà phê của văn phòng hoặc gia đình. Chú trọng vào 
các điểm nhấn từ các cạnh bo tròn và khay nhỏ giọt bằng thép không gỉ, 
Passione    OT không chỉ có thiết kế đẹp mắt mà còn tiết kiệm không gian cho
chính bạn.

COMPACT
DESIGN

Nếu bạn là một “tín đồ” cà phê, Passione    OT sẽ chinh phục bạn chỉ với nút nhấn
đầu tiên.

Đơn giản hóa trong việc sử dụng, Passione    OT được đánh giá là một trong những dòng 
máy pha cà phê tự động tốt trên thế giới. Tích hợp lên đến 10 món thức uống khác nhau 
từ cà phê sẽ phù hợp với nhiều sở thích của bạn và gia đình như espresso, cappuccino, 
latte macchiato,…

Mọi việc bạn cần làm đó chính là, nhấn nút và thưởng thức tách cà phê sóng sánh chất 
lượng. 

Khi không thể ngăn cản niềm đam mê của mình - chọn ngay Passione    OT
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Một nút chạm
10 loại thức uống được thiết lập sẵn và việc bạn cần làm đó chính là “Chạm” tay 
vào nút. Mọi công đoạn từ xay cà phê đến chiết xuất cà phê và đánh sữa đã có 
Passione    OT đảm nhận.®
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