Απλά πιέζετε ένα πλήκτρο και η Gaggia Unica αλέθει τους κόκκους
καφέ, παρέχει την κατάλληλη ποσότητα αλεσμένου καφέ ανά δόση, και
σερβίρει τον αγαπημένο σας καφέ espresso κατευθείαν στο φλιτζάνι.
Just press a button and Gaggia Unica grinds the beans, doses the right
amount of coffee and brew your favourite espresso straight into the cup.

Ξεκάθαρος και εύκολος πίνακας έλεγχου.
Clear and easy control panel.

Ρυθμιζόμενος σε ύψος διανεμητής καφέ
στο μπροστά μέρος της μηχανής.
Adjustable frontal dispensing head.

Αποσπώμενη ενότητα παρασκευής καφέ
και δοχείο υπολειμμάτων για εύκολη συντήρηση.
Removable brewing group and coffee
grounds container for an easy maintenance.

Αποσπώμενο δοχείο νερού.
Removable water tank.

Ειδικό ακροφύσιο ατμού που παρασκευάζει αφρόγαλα για κρεμώδη
cappuccinos και παρέχει ζεστό νερό για
ζεστά ροφήματα.
Special steamer that froths milk for
creamy cappuccinos and delivers hot
water for hot drinks.

Ενσωματωμένο δοχείο κόκκων καφέ.
Επιφάνεια τοποθέτησης φλιτζανιών στο
επάνω μέρος.
Integrated coffe beans container.
Top cup plate.

imported by Eurogat S.A.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 				

«Α» ενεργειακή κλάση και κατανάλωση
ενέργειας σε κατάσταση αναμονής: <1W
“Class A” machine and energy
consumption in power-off mode: <1w

Technical Specs

Ισχύς

1300W

Power

1300 W

Κατανάλωση σε θέση Stand - by

<1W

Stand - by energy consumption

<1W

«Α» ενεργειακή κλάση σύμφωνα με τον Ελβετικό Κανονισμό Energy Labeling

•

Class A according to Swiss voluntary Energy Labeling Regulation, FEA agreement

•

Πίεση αντλίας

15 bar

Pump pressure

15 bar

Ενότητα εκχύλισης καφέ (group)

Αποσπώμενη

Brewing group

Removable

Πίνακας ελέγχου

Ηλεκτρονικός / LED

Interface

Electronic / LED

Λυχνίες ένδειξης

•

Indicator lights

•

Βραστήρας

Ανοξείδωτο ατσάλι

Boiler

Stainless steel

Δοχείο νερού

1,7 lt / Αποσπώμενο

Water tank

1,7 lt / Removable

Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ

250gr

Coffee beans container

250gr

Κεραμικός μύλος άλεσης

•

Ceramic coffee grinder

•

Ρύθμιση άλεσης

5 επιλογές

Grind regulator

5 selections

Δοχείο υπολειμμάτων καφέ

14 υπολείμματα δόσεων / Αποσπώμενο

Coffee grounds container

14 “cakes” / Removable

Σερβίρισμα καφέ

1 ή 2 φλιτζάνια ταυτόχρονα

Coffee delivery

1 or 2 cups simultaneously

Προγραμματιζόμενη ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι

•

Programmable coffee quantity in cup

•

Ζεστό νερό και ατμός

•

Hot water and steam output

•

Αξεσουάρ cappuccino

Panarello

Cappuccino accessory

Panarello

Ρυθμιζόμενος σε ύψος εκροέας

•

Adjustable dispensing head

•

Θέση φλιτζανιών

•

Cup plate

•

Διαστάσεις mm (ΜxYxB)

320x372x461

Dimensions mm (LxHxD)

320x372x461

Βάρος

9kg

Weight

9kg

Εξωτερικό περίβλημα

ABS

Bodywork

ABS

Χρώμα

Μαύρο

Color

Black

Κύκλος αφαλάτωσης

Χειροκίνητο με ειδοποίηση

Descaling cycle

Manual with warning

