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Feelware tactiele
volautomatische
koffiemachine
met snelfuncties voor koffie, thee
en cappuccino
tactiele drukknoppen en
hoorbare instructies
afmeting: 35 x 23 x 43 cm (L x B x
D)
bonencapaciteit: 250 gram

De Feelware tactiele volautomatische koffiemachine biedt u met weinig moeite
veel koffiegenot. Met dit apparaat kunt u namelijk met een druk op de knop 4
verschillende koffierecepten selecteren. Het bedieningspaneel is eenvoudig te
bedienen vanwege tactiele drukknoppen met intuïtieve symbolen. Samen met de
hoorbare handleiding en gebruiksaanwijzing met uitleg van alle functies en
instellingen, maakt dit het apparaat tot een handige oplossing voor mensen met
een visuele beperking. Door dit apparaat kunnen ook zij weer in een
handomdraai koffie zetten.
Veel functies van de Feelware tactiele volautomatische koffiemachine kunt u naar
wens instellen. Het apparaat is bovendien eenvoudig te installeren. Houd er
echter rekening mee dat het apparaat aan de zijkanten en aan de achterkant 3
centimeter lucht nodig heeft om de luchtcirculatie te garanderen. Het apparaat
heeft aan de bovenzijde minimaal 15 centimeter ruimte nodig om de
bonenvoorraad bij te vullen.
Specificaties:
» Eenvoudige bediening vanwege het symboolsjabloon voor het bedieningspaneel
en tactiele drukknoppen;
» Het apparaat is uitgerust met de intuïtieve tactiele symbolen van Feelware;
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» Met een druk op de knop kunnen 4 koffierecepten worden geselecteerd: een
kopje espresso, twee kopjes espresso, een kopje koffie, twee kopjes koffie;
» Maak een heerlijke cappuccino met het stoompijpje;
» Heet water functie voor thee;
» Koffiesterkte, maalgraad, zettemperatuur en koffiehoeveelheid instelbaar;
» Krachtige en duurzame draaimolen;
» Akoestische gebruiksaanwijzing met uitleg van alle functies, reiniging,
onderhoud en instellingen;
» De watertank is handig vanaf de voorkant te verwijderen;
» Bonenvoorraad tot 250 gram;
» Levering inclusief waterfilter voor zowel constant hoog koffiegenot als
aanzienlijk langzamere verkalking;
» Vermogen: 1450W / 240V;
» Afmeting: 35 x 23 x 43 cm (L x B x D).
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