
 

 

ZE WSKAŹNIKIEM CIŚNIENIA 
I ZESTAWEM BARISTA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

– zintegrowany manometr dla idealnej kontroli procesu i ciśnienia zaparzania kawy 
 

– profesjonalny zestaw barista, składający się z solidnego ubijaka i pojemnika na mleko ze stali 
nierdzewnej (o pojemności ok. 450 ml) do przygotowywania indywidualnej i idealnej pianki 
mlecznej do kawy i specjałów mlecznych 

 
– solidny, profesjonalny uchwyt filtra- sitka z 3 wkładkami odpowiednimi do przygotowania 

jednej lub dwóch filiżanek kawy oraz kawy w saszetkach (E.S.E- easy serving espresso) 
 

– wysokowydajny system grzewczy Thermoblock zapewnia idealną temperaturę od pierwszej 
filiżanki- z 3 możliwościami ustawienia indywidualnej temperatury dla jeszcze większej 
przyjemności picia kawy oraz praktyczną pamięcią poziomu napełnienia filiżanki 

 

Dalsze korzyści: 

– zintegrowana dysza do przygotowania pianki mlecznej (pannarello) zapewnia wszechstronne opcje 
przygotowywania wszystkich rodzajów kawy i specjałów mlecznych: cappuccino, latte macchiato, flat coffee, 
americano i wiele innych 
 

– automatyczny, regulowany czas wyłączenia auto-off 

KA 5995 Ekspres kolbowy „Espresa Plus“ 
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Zintegrowany manometr 
dla idealnej kontroli 
procesu i ciśnienia 
zaparzania kawy. 
 

Profesjonalny zestaw 
barista, składający się z 
solidnego ubijaka i 
pojemnika na mleko ze 
stali nierdzewnej (o 
pojemności ok. 450 ml) do 
przygotowywania 
indywidualnej i idealnej 
pianki mlecznej do kawy i 
specjałów mlecznych. 
 

 

Solidny, profesjonalny 
uchwyt filtra- sitka z 3 
wkładkami odpowiednimi 
do przygotowania jednej 
lub dwóch filiżanek kawy 
oraz kawy w saszetkach 
(E.S.E- easy serving 
espresso). 
 

Wysokowydajny system 
grzewczy Thermoblock 
zapewnia idealną 
temperaturę od pierwszej 
filiżanki- z 3 możliwościami 
ustawienia indywidualnej 
temperatury dla jeszcze 
większej przyjemności 
picia kawy oraz praktyczną 
pamięcią poziomu 
napełnienia filiżanki. 
 

 

 

  

Zintegrowana dysza do 
przygotowania pianki 
mlecznej (pannarello) 
zapewnia wszechstronne 
opcje przygotowywania 
wszystkich rodzajów kawy 
i specjałów mlecznych: 
cappuccino, latte 
macchiato, flat coffee, 
americano i wiele innych. 
 

Szybkie nagrzewanie w 40 
sekund- dla przyjemności 
korzystania z ekspresu 
bez długiego oczekiwania. 
 

  

 

Dla fanów technologii: 
– moc ok. 1.350 W / ciśnienie: 15 bar 

– pojemność zbiornika na wodę ok 1.1 litra 

– kolor: szczotkowana stal nierdzewna/ czarny 

– funkcja odkamieniania 

– wyjmowany zbiornik na świeżą wodę z klapką  

– wyjmowana płyta ociekacza ze stali nierdzewnej, łatwa do mycia 

– podgrzewana płyta na filiżanki 
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Dane logistyczne: 
waga netto ok. 4,45 kg, waga brutto (włączając opakowanie) ok. 6,55 kg 
wymiary opakowania: 45,5 x 20,5 x 40 cm 
kolorowy karton, op. zb. 2 szt. 
EAN 4008146033391 


