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Pistonmachine - inhoud: 1,5
liter - RVS/zwart
Met de Tomado TPM1502S pistonmachine zet je één
of twee lekkere kopjes espresso tegelijk. Door de
krachtige pompdruk van 20 Bar is de koffie perfect
met een mooie schuimlaag. Je kunt espresso maken
met gemalen koffie, maar dankzij een extra
accessoire kun je ook koffiecups gebruiken. Zoals
bijvoorbeeld Nespresso® cups*. De machine heeft
ook een wendbaar stoompijpje voor opgeschuimde
melk en/of warme melk. Het pijpje is makkelijk
schoon te houden, omdat je het los kunt maken. In
het afneembare reservoir past 1,5 liter water. De
bovenkant is voorzien van een warmhoudplaatje voor
kopjes. Samen met de 2-in-1 maatlepel en de stamper
is het een complete en veelzijdige espressomachine
waar je veel plezier van zult hebben.
* Merk van een derde partij die niet verbonden is
met Tomado Electric Appliances.
- Gemalen koffie en koffiecups
- Warmhoudplaat voor warme kopjes
- Inclusief stoompijpje

Productkenmerken Pistonmachine
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Kopjes verwarmen

›
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Afneembaar waterreservoir
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Afneembaar lekbakje

›
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Controlelampje

›
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Automatische uitschakeling

›
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Technische gegevens Pistonmachine

Display met 24 uurs klok

›

nee

Kleur

›

rvs/zwart

Display met timer

›

nee

Afmetingen (hxbxd)

›

30,0 x 22,7 x 27,4 cm

Pompdruk

›

20 bar

Inhoud

›

1,5 liter

Aantal kopjes

›

1 of 2 kopjes

Geschikt voor gemalen koffie

›

Waterniveau indicator
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Vermogen

›

1100 Watt

Automatisch
ontkalkingssysteem

›

nee

Lengte aansluitsnoer

›

85+/-5cm

EAN

›

8712876500899
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