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E6 

Ulubione specjały kawowe za naciśnięciem jednego przycisku

Cappuccino w mistrzowskim wydaniu: dzięki ekspresowi E6 możesz codziennie cieszyć się doskonałą kawą. 
Oprócz klasycznych czarnych specjałów kawowych, dzięki funkcji Easy Cappuccino, przyrządza on ulubione 
przez użytkowników cappuccino. Profesjonalny Młynek Aroma, dzięki jeszcze bardziej drobnemu rezultatowi 
mielenia, zapewnia bardziej aromatyczną kawę. Wyrafinowana koncepcja prostej obsługi z kolorowym 
wyświetlaczem TFT i przyciskami oznacza, że przygotowanie kawy sprowadza się do obsługi za pomocą 
jednego przycisku. Ponadczasowe, eleganckie wzornictwo sprawia, że E6 będzie przyciągał wzrok w każdej 
kuchni.
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Jeszcze więcej aromatu dla jeszcze większej przyjemności
Profesjonalny Młynek Aroma pomaga stworzyć doskonałą 
kawę, która nie ma sobie równych. Dzięki udoskonalonej 
geometrii młynka jakość mielenia jest bardziej spójna, a 
wydajność ta utrzymuje się przez cały okres użytkowania. 
Optymalizuje to ekstrakcję aromatu i pozwala osiągnąć wzrost 
aromatu o 12,2% w porównaniu do konwencjonalnych 
młynków. Odkryj zupełnie nowe strony swojego ulubionego 
specjału kawowego.

Doskonałe cappuccino
Dzięki sprawdzonej funkcji Easy Cappuccino możesz 
cieszyć się doskonałym cappuccini za jednym dotknięciem 
przycisku. Dysza do mleka, która została opracowana 
specjalnie dla cappuccini, zapewnia wyjątkowo miękką, 
delikatną mleczną piankę, która doskonale uzupełnia kawę 
i stanowi obietnicę prawdziwej perfekcji. Doskonałe 
rozwiązanie dla miłośników cappuccino.

Perfekcja w każdym calu
Czytelny, kolorowy wyświetlacz 2,8", sześć idealnie 
rozmieszczonych przycisków oraz intuicyjna koncepcja 
obsługi umożliwiają wygodne korzystanie z ekspresu E6, 
niezależnie od tego, czy chcesz w prosty sposób 
przygotować kawę, ustawić indywidualne preferencje czy 
skorzystać z automatycznych funkcji czyszczenia. E6 jest 
również kompatybilny z aplikacją J.O.E.®, która umożliwia 
przygotowanie kaw specjalnych, ustawienie i zapisanie 
osobistych preferencji oraz łatwe wysyłanie zamówień na 
kawę dla gości bezpośrednio do ekspresu ze smartfona.

Zrównoważona konstrukcja
Dzięki spokojnej elegancji, design ekspresu E6 
odzwierciedla unikalną technologię ukrytą za jego 
ponadczasowym wyglądem zewnętrznym. Liniowa 
geometria z wyrafinowanymi chromowanymi akcentami 
zapewnia wyrazisty wygląd, który bezkompromisowo 
koncentruje się na najwyższej jakości kawie i harmonijnie 
komponuje się z każdym wystrojem. Zarówno pod 
względem wyboru specjałów, jak i wyglądu, ekspres E6 
celowo unika nadmiaru, który mógłby odwrócić uwagę od 
jego prawdziwej istoty: doskonałej filiżanki kawy.



 Espresso

 2x Espresso

 Kawa

 2x Kawa

 Caffè   Barista

 Lungo Barista

 Gorąca woda

 Cappuccino

 Cappuccino Extra Shot

 Espresso macchiato

 Pianka mleczna

 Młynek Professional Aroma Grinder gwarantuje idealne rezultaty mielenia przez cały 
okres użytkowania

 Delikatna pianka mleczna dla cappuccino przygotowanego na najwyższym poziomie

 Funkcja Extra Shot dla wybranych specjałów mlecznych

 Przygotuj doskonałą kawę w prosty sposób - dzięki wyświetlaczowi dotykowemu
o przekątnej 2,8 cala

 Trwałe wzornictwo i najwyższa jakość wykonania

Główne zalety

Specjały kawowe



Waga brutto: 12.0 kg
Waga netto: 10.0 kg

59.5 x 39.5 x 50.0 cmWymiary opakoawnia: 
Kartony/Pal: 32

 CLARIS Smart z przedłużką filtra

 Środek do czyszczenia systemu mlecznego 
Mini-Tabs

 Pojemnik do czyszczenia systemu mlecznego

 Miarka

 Instrukcja użytkowania

 Paski Aquadur

 Tabletki czyszczące

 Zestaw do mleka

 Warunki gwarancji

 Dysza gorącej wody

Zawartość opakowaniaOpakowanie




