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       CT 636 LES6  -  Z VÝSTAVY – NOVÝ , ROZBALENÝ             
        
sensoFlow System: Inovativní ohřevný systém pokaždé zaručí maximální požitek z kávy, díky ideální konstantní teplotě 
spaření. Příprava One-touch: espresso, caffe crema, capuccino a latte macchiato pouhým stisknutím tlačítka 
aromaDouble Shot - extra silná káva při zachování správného aroma, Individuální nastavení teploty nápoje: teplota kávy - 3 
stupňová, volitelný vodní filtr BRITA: Redukuje obsah vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující chuť a vůni kávy a prodlužuje 
životnost spotřebiče TFT display s interaktivním ovládáním menu, : Uložení až 8 oblíbených nápojů pod jménem s 
nastavitelným poměrem kávy a mléka., individualCup: Individuálně nastavitelná velikost šálku, abyste měli šálek naplněný 
přesně tak, jak chcete, Výškově nastavitelná výpusť kávy mléka, oneTouch DoubleCup: Příprava dvou samostatných šálků u 
všech káv a mléčných specialit, vyjímatelný zásobník na vodu (2.4 l objem), včasné upozornění na nedostatek vody či 
kávových zrn, Flexibilní řešení pro přípravu mléka: rozhodněte se zda připojíte dodaný mléčný kontejner a nebo použijete jiný, 
např. krabici na mléko, Krátký návod na obsluhu vždy po ruce uvnitř spotřebiče ichý keramický mlýnek silentCeram Drive 
coffeSensor System: keramický mlýnek se automaticky přizpůsobí různým druhům kávových zrn 
One-touch příprava mléčné speciality s jemnou pěnou díky inovovanému napěňovači mléka. Separátní výpusť mléčné pěny, 
horkého mléka a horké vody, významná úspora času: nejrychlejší první šálek!, tlak čerpadla: 19 barů, separátní zásobník na 
mletou kávu, Záruka 15000 šálků kávy: (platí pro nekomerční použití do 24 měsíců) Ke spotřebiči můžete přistoupit odkudkoliv - 
z domova přes WiFi, mimo domov pomocí mobilní telefonní sítě.,Dálkový start: coffeePlaylist: , coffeeWorld:Recepty s kávou:, 
Coffee know-how: Návod k použití: ZÁKaznický servis: Automatický čistící a odvápňovací systém souhrnně volitelné v 
programu Calc n clean, Ukazatel počtu zbývajících šálků před výměnou vodního filtru, odvápněním a čištěním Zásobníky na 
vodu, mléko a kávová zrnka jsou snadno přístupné a schované za čelní stěnou, kuchyň tak vypadá vždy čistě., Zásobník na 
kávová zrna s víkem, který udržuje aroma kávy (500g) 
Podsvícení tlačítek. Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové), Jazyk displeje programovatelný, dětská pojistka: náhodné 
spuštění spařovacího procesu není možné, příkon: max. 1600 W Příslušenství: spojovací hadička k mléčné trysce, trubka na 
mléko z plexiskla, kontrolní testovací proužky ke stanovení tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací jednotky 
Zvláštní příslušenství: čistící tablety (TZ80001), odvápňovací tablety (TZ80002), izolovaná nádoba na mléko (TZ80009N) 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 
 

Doporučená prodejní cena vč.21% DPH              56.990,- Kč 
Sleva  - 30%  

Cena po slevě vč.21% DPH                   39.893,- Kč 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


