
Serie | 8, Vgradni popolnoma
avtomatski kavni aparat, črna
CTL636EB6

Dodatni pribor
1 x Vijaki za montažo
1 x Merilna žlička
1 x Testni lističi za ugotavljanje trdote vo
1 x Posoda za mleko

Posebni dodatni pribor
TCZ8001A : Tablete za čiščenje
TCZ8002A : Tablete za odstranjevanje vodnega kamna
TCZ8009N : Izolirana posoda za mleko

Vgradni popolnoma avtomatski kavni
aparat s funkcijo Home Connect: ponuja
edinstveno raznolikost ob najvišjem udobju.
● Pametni grelec Intelligent Heater v notranjosti: idealna

temperatura za pripravo kave in polna aroma s pomočjo
sistema SensoFlow System.

● OneTouch DoubleCup: s preprostim klikom do želenega
kavnega ali mlečnega napitka – tudi dveh skodelic naenkrat.

● AromaDouble Shot: posebno močna in manj grenka kava
zahvaljujoč dvojnemu postopku mletja in priprave kave

● Home Connect: hišni aparati s pametno povezljivostjo za lažje
vsakdanje življenje.

● AutoMilk Clean: popolnoma avtomatsko čiščenje s paro po
vsaki pripravi napitka poskrbi za vsakodnevno čiščenje sistema
za penjenje mleka.

Tehnični podatki
Tip konstrukcije : Vgrajeni
Nastavek za vretje : Ne
Prikazovalnik : Ne
Zaščita pred prelivom : Ne
Velikost obroka : Vse skodelice
Dimenzije aparata : 455 x 594 x 375 mm 
Mere embaliranega izdelka : 540 x 478 x 670 mm 
Dimenzije niše (VxŠxG) : 449 x 558 x 356 mm 
EAN koda : 4242002916668
Moč električnega priključka : 1600 W 
Tok : 10 A 
Napetost : 220-240 V 
Frekvenca : 50/60 Hz 
Tip vtiča : Schuko-/Gardy vtikač z ozemlji
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Vgradni popolnoma avtomatski kavni aparat
s funkcijo Home Connect: ponuja edinstveno
raznolikost ob najvišjem udobju.

Okus

- SensoFlow System: inovativni sistem gretja zagotavlja popolno
aromo zahvaljujoč idealni in konstantni temperaturi pri
pripravi kave

- One-touch funkcija: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato,
Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffe Latte z enim
pritiskom na gumb

- AromaDouble Shot: zelo močna kava z manj grenkobe
zahvaljujoč dvojnemu mletju in kuhanju kave

- Individualno nastavljiva temperatura za kavo (3 stopnje), vročo
vodo (4 stopnje)

- BRITA Inteza vodni filter: zmanjša vsebnost vodnega kamna v
vodi ter filtrira snovi, ki vplivajo na vonj in okus

Udobje

- TFT zaslon z interaktivnim menijem

- MyCoffee: pod vaša osebna imena lahko shranite 8
priljubljenih napitkov z vsemi pripadajočimi nastavitvami

- IndividualCup Volume: količine v skodelici so posamično
prilagodljive, tako da se vaša skodelica napolni le toliko, kot
sami želite

- Po višini nastavljiva izliv za kavo in šoba za mleko: primerno
tudi za 15 cm (max) visoke skodelice za Latte Macchiato

- OneTouch DoubleCup: hkrati pripravite dve skodelici katerega
koli kavnega ali mlečnega napitka

- Snemljiv rezervoar za vodo (prostornina 2.4 l)

- Opozorilo, da bo posoda za kavo ali rezervoar za vodo prazen

- Fleksibilna uporaba mleka: odločite se sami, ali želite mleko
črpati iz posode za mleko ali npr. iz tetrapaka

- Kratka navodila za uporabo vedno pri roki v notranjosti
aparata

Delovanje

- Kakovosten keramičen mlin SilentCeram Drive: posebno tihi
premium mlin iz odporne keramike

- CoffeSensor Pro: mlinček za kavo se samodejno prilagodi na
vrsto kavnih zrnc

- One-Touch mlečni kavni napitki z izvrstno mlečno peno
zahvaljujoč inovativnemu penilcu mleka

- Mlečna pena, toplo mleko, vroča voda na voljo ločeno

- Skrajšan čas segrevanja: najhitrejša prva skodelica!

- Vodna črpalka s pritiskom 19 bar

- Ločena posoda za drugo, že zmleto kavo

- Garancija 15.000 skodelic: konstantna visoka kvaliteta aparata
od prve do 15.000. skodelice (velja za nekomercialno uporabo
v 24 mesecih)

Home Connect

- Odkrijte nov način upravljanja s hišnimi aparati: s pomočjo
aplikacije. Aplikacija Home Connect vam omogoča dostop do
vaših hišnih aparatov od koder koli - doma z uporabo WiFi ali
pa prek mobilne internetne povezave, kadar ste zdoma.

- Daljinski zagon: izberite in prilagodite napitke v aplikaciji,
potem pa na daljavo začnite s pripravo napitka.

- CoffeePlaylist: naenkrat v aplikacijo vnesite več želenih
napitkov, npr. za vaše obiskovalce; aparat pa jih bo pripravil
drugega za drugim.

- CoffeeWorld: v aplikaciji so shranjeni recepti za 17 dodatnih
mednarodnih specialitet - od avstralske kave Flat White do
dunajske Melange in kolumbijskega Cortada

- Recepti za kavo: aplikacija ponuja širok izbor receptov za
kavo, ki jih lahko prenesete v vaš aparat ali pečico, ki podpira
funkcijo Home Connect - od kave Espresso Crème brûlée pa
do divjačinskega hrbta pripravljenega z zdrobljenimi zrni kave.

- Vse o kavi: v aplikaciji lahko najdete tudi veliko zanimivih
podatkov o kavi, npr. o vrstah kavnih zrn, načinih žetve ali
tehnikah praženja.

- Navodila za uporabo: digitalna navodila za uporabo so v
aplikaciji vedno pri roki

- Servisna služba: v primeru tehničnih težav lahko servisna
služba Bosch, če vi tako želite, na daljavo dostopa do vašega
aparata

- Varnost: pri aplikaciji Home Connect je varnost na prvem
mestu Aplikacijo Home Connect je testiral in potrdil TÜV
IT, obenem pa je šifriran prenos podatkov s Home Connect
protokolom varovalo pred nepooblaščenim dostopom.
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Čiščenje

- Odstranljiva kuhalna enota

- AutoMilk Clean: popolnoma avtomatsko čiščenje s paro po
vsaki pripravi napitka

- Snemljiva šoba za mleko: za enostavno čiščenje pod tekočo
vodo ali v pomivalnem stroju

- SinglePortion Cleaning: popolna izpraznitev vseh cevi po vsaki
pripravi napitka

- Samodejni program hitrega izpiranja ob izklopu, vklopu

- Snemljiv prestreznik vode s posodo za kavno usedlino

- Calc'nClean: Avtomatski program za čiščenje in odstranjevanje
vodnega kamna

- Prikaz preostalih skodelic pred čiščenjem, odstranjevanjem
vodnega kamna, menjavo vodnega filtra

Razno

- Posode za vodo, mleko in kavna zrna so enostavno dostopne,
a skrite za vrati, tako da je kuhinja vedno videti popolnoma
čista

- Posoda za zrna s pokrovom za ohranjanje arome do 500 g

- Osvetlitev gumbov, J

- Prilagodljiva nastavitev mletja (večstopenjsko)

- Na voljo različni jeziki prikaza

- Zaščita pred otroci: nenamerno kuhanje kave ni mogoče

- Priključna moč: največ 1600 W

Dodatni pribor

- Posoda za mleko z izolacijo (prostornina 0.5 l)

- Priloženi dodatki: merilna žlica, K**0030, testni listič za
ugotavljanje trdote vode, vijaki za montažo

- Dokupen dodatni pribor: čistilne tablete (TCZ6001), tablete
za odstranjevanje vodnega kamna (TCZ8002), BRITA Intenza
filter (TCZ7003), set za vzdrževanje popolnoma avtomatskih
espresso kavnih avtomatov (TCZ8004), izolirana posoda za
mleko(TCZ8009N)
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