
Type1019Solis Grind & Infuse Perfetta
Sản phẩm máy pha cà phê mới với cối xay ít ồn tích hợp, cần đánh sữa – nước nóng chuyên

dụng xoay 360o, công nghệ Pre-Infusion và hê thống điều chỉnh nhiệt PID tiên tiến. 

Chi tiết kĩ thuật

Chất liệu: Thép khônggỉ

Công suất: 1,640 W

Khối lượng: 9.6 kg

Kích thước: 30 x 38 x 40 cm

(w x d xh)

EAN: 7611210980360

Vòi hơi và nước nóng tích hợp

Vòi hơi và nước nóng chuyên dụng có thể xoay 360o 
mang lại lớp bọt sữa sánh mịn chuẩn quán với hương

vị ngọt thanh

Bình chứa nước 2,6L

Bình chứa dễ dàng tháo rời, tặng kèm bộ lọc nước
tiêu chuẩn từ BRITA INTENZA giúp cải thiện chất
lượng nước, mang lại hương vị cà phê trọn vẹn.

Đồng hồ điện tử
Đồng hồ 3 số đa chức năng thể hiện thời gian
xay và pha cà phê với độ chính xác lên đến 1/10

giây. 

Cối xay ít ồn

Cối xay ít ồn ZERO STATICTM với 25 cấp độ xay, 
đồng hồ tính thời gian và chức năng ghi nhớ để
cho ra khối lượng cà phê chính xác

Ổn định với công nghệ PID

PID cho phép bạn kiểm soát nhiều mức độ
nhiệt khác nhau giúp mang lại hương vị hoàn
hảo nhất cho cà phê.

Pre-infusion ở áp suất thấp
Pre-infusion làmẩmbột càphê dưới ápsuất thấp giúp
cânbằng hương vịcàphê khichiết xuất

Tính năng:
+ Đồng hồ áp suất tích hợp cho phép kiểm soát hoàn toàn áp suất chiết xuất.  

+ Ngăn chứa lưu trữ các phụ kiện đi kèm an toàn và gọn gàng hơn. 

+ Phát hiện và báo hiệu vệ sinh máy khi cần thiết và tăng tuổi thọ máy với chu trình 
làm sạch tự động 

+ Ba chế độ tiết kiệm năng lượng và tự động ngắt nguồn

+ Áp suất bơm tối đa: 16 bar

+ Tay cầm 54mm

+ Bao gồm chén lọc đơn pha 1 tách và 2 tách, dụng cụ vệ sinh, tamper bằng thép 
không gỉ và ca đánh sữa (350ml), đồ lọc nước BRITA INTENZA và que thử độ cứng 
nước.


