Urządzenie do spieniania mleka Hot & Cold

Magia świeżej
pianki mlecznej
Gładka, kremowa, lekka - do różnorodnych zastosowań.
Po raz pierwszy, świeże, dobrze spienione mleko w
automatycznym urządzeniu do spieniania mleka JURA może być
wykorzystywane do przygotowywania zimnych wersji specjałów,
takich jak najnowszy trend - zimnej wersji Flat White.
Wyraźny, kompaktowy kształt, genialny wygląd i
wyselekcjonowane materiały szybkiego urządzenia do spieniania
mleka JURA zapewniają bardzo prostą obsługę, a także optymalną
higienę. Wyposażony w dwie nakładki, przygotuje zimną, ciepłą lub
gorącą piankę mleczną oraz zimne, ciepłe lub gorące mleko za
naciśnięciem jednego przycisku.
Urządzenie do spieniania mleka JURA stanowi idealne uzupełnienie
do ekspresów do kawy, a także akcesorium dla wszystkich fanów
specjałów z dodatkiem mleka i pianki mlecznej.

Dane techniczne
Zimna/ciepła/gorąca pianka mleczna
Zimne/ciepłe/gorące mleko
Automatyczne wyłączenie
Wskaźniki poziomu mleka
Ochrona przed poparzeniem - soft-touch
Poziomy temperatury
Pojemność pianki mlecznej
Pojemność mleka
Pojemność całkowita w przedziale
Napięcie/częstotliwość
Deklaracja zgodności
Moc
Długość przewodu zasilającego
Wymiary (wys. × szer. × gł.)
Waga
Nr art.
EAN






3
250 ml
340 ml
0,1 – 0,34 l
220 – 240 V ~,
50/60 Hz
550 – 650 W
ok. 0,75 m
20,9 x 12.5 × 12.5 cm
1.1 kg
24019
7610917240197

Szeroki zakres zastosowań

Zimna pianka mleczna za naciśnięciem jednego przycisku

Puszysta, kremowa pianka mleczna dodana do specjałów, zarówno
ciepłych, jak i zimnych nadaje im świeżości i lekkości. Jest nie tylko
idealnym dodatkiem dekoracyjnym, ale może też stanowić bazę
specjałów. Zimna, ciepła lub gorąca pianka mleczna tworzy
magiczne sezonowe przysmaki: gorącą czekoladę w zimie,
owocowy, zimny napój Romanoff na wiosnę, orzeźwiający Flat
White latem lub lodową Chai Latte jesienią. Szeroki wachlarz
zastosowań ogranicza jedynie wyobraźna.

Niezwykle prosty w obsłudze ergonomiczny przycisk, po
naciśnięciu jeden, dwa lub trzy razy sprawi, że urządzenie do
spieniania mleka JURA przygotuje nam zimną, ciepłą lub gorącą
piankę mleczną. Czytelne, kolorowe piktogramy znajdujące się na
subtelnie wkomponowanym w kształt urządzenia wyświetlaczu
potwierdzą dokonany wybór.

Przemyślana koncepcja

Kompaktowy design

Urządzenie do spieniania mleka zostało zaprojektowane zgodnie z
kierunkiem wzorniczym JURA, co idealnie wspisuje się w koncepcję
prostej obługi i optymalnej higieny. Chroniący przed wysoką
temperaturą, miękki w dotyku uchwyt idealnie współgra z
chromowanymi detalami urządzenia.
Zaokrąglone kształty stali nierdzewnej wykorzystanej w konstukcji
urządzenia sprawiają, że urządzenieje jest łatwe do utrzymania w
czystości.

Praktyczna konstrukcja stacji bazowej pozwala na wygodne
przechowywanie dodatkowych akcesoriów oraz posiada specjalne
wgłębienie na ukrycie kabla zasilającego. Niewielkie rozmiary
całego urządzenia (1 3x21 cm) pozwalają na praktyczne
przechowywanie w dowolnej szafce kuchennej.

