
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Dokonalá mléčná pěna a mnohem více! Různé variace pro individuální potěšení díky 13. 
integrovaným programům 

– Ideální pro vegany, atlety, rodiny a milovníky kávy! Pro horkou a studenou mléčnou pěnu, 
mléčnou pěnu ze sóji, kešu nebo mléka neobsahujícího laktózu (speciální programy), proteinové 
koktejly, horkou čokoládu z celých čokoládových kousků, kojeneckou výživu, svařené víno, pěnu pro 
cappuccino a latte macchiato a mnoho dalšího! 

– Snadné ovládání díky modernímu přepínači Easy-Select-Switch s OLED displejem 

otočením jednoduše vyberte požadovaný nápoj, stiskem potvrďte a užívejte 

– Jedinečný design a stylový 360 ° LED světelný kroužek s indikátorem stavu: červená pro horký a 
modrá pro studený provoz, plus akustický signál ukončení (lze deaktivovat) 

 
 

Další výhody 

– individuálně nastavitelná teplota od 45° do 65°C vhodné pro studené i horké napěňování a také pro ohřev 

mléka 

– snadné čištění díky inovativnímu procesu indukce zaručuje, že se mléko nepřipálí, nádobku z nerezové oceli 

snadno umyjete v myčce na nádobí 

– přesné servírování díky ideálně tvarované nálevce, vhodné také pro latte art 

– využití pro vegany prostřednictvím speciálních programů pro kešu, mléko a sójové mléko 

– XXL kapacita díky velikosti nerezové nádoby na mléko s objemem 700 ml 
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VÍCE NEŽ JEN NAPĚŇOVAČ 

MLÉKA… 

INNOVATIVNÍ MULTITALENT 
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Multitalent pro tvorbu 
mléčné pěny ze sojového, 
kešu nebo mléka 
neobsahujícího laktózu 
(speciální programy). Dále 
tvorbu proteinových 
koktejlů, kojenecké výživy, 
svařeného vína, pěny pro 
cappuccino či latte 
macchiato… 

Stylový 360 ° LED 
světelný proužek s 
indikátorem pro horké a 
studené operace (červená 
/ modrá). 

Pro napěňování za tepla i 
studena. 

Inovativní funkce 
„čokoláda“ pro horkou 
čokoládu vytvořenou z 
kousků čokolády.  

 

  

 

 

 
 
Snadné ovládání díky 
modernímu přepínači 
Easy-Select-Switch s 
OLED displejem 
otočením jednoduše 
vyberte požadovaný 
nápoj, stiskem potvrďte a 
užívejte. 
 

 
 
Perfektní pěna a dokonalé 
servírování, jako od baristy, 
díky ideálně tvarované 
nálevce. 

 
 
XXL kapacita díky velikosti 
nerezové nádoby na 
mléko s objemem 700 ml. 

 

 

Technická data 

– výkon: 500 W  
– kapacita: 700 ml 

– barva: nerezová ocel / černý mat 

– 13 auto programů: napěnění horkého nebo studeného mléka, mléčná pěna ze sóji, kešu nebo mléka bez 
laktózy (speciální programy), proteinové koktejly, horká čokoláda z kousků čokolády, kojenecká výživa, svařené 
víno, pěna pro cappuccino  / latte macchiat a mnoho dalšího 

– s otevíráním víka pro pohodlné přidání dalších ingrediencí (například kakaa) 

– "Be-silent" funkce: zvuková signalizace může být aktivována / deaktivována dle potřeby 

– ideálně napěníte cca 120 – 350 ml nebo ohřejete cca 120 - 700 ml mléka  

– výměnné nádobky na ohřev, napěnění a roztavení čokolády 

– automatické vypnutí 

– ochrana proti přehřátí 
 

Logistická data 
váha: 1,6 kg, váha balení: 2,1 kg 
rozměry balení: 21,6 x 19,6 x 29 cm 
počet kusů v balení: 4 
EAN: 4008146033247 

Snadné čištění díky 
inovativnímu procesu indukce 
zaručuje, že se mléko 
nepřipálí, nádobku z nerezové 
oceli snadno umyjete v myčce 
na nádobí. 

 


