Koopgids L'expresso

De gulden regels voor lekkere koffie

De kwaliteit van de koffie.
Gebruik versgebrande en versgemalen speciale espressokoffie of
stijve papieren koffiepads van goede kwaliteit.

Optimale druk.
De 19 bar pomp van de Magimix espressoapparaten zorgt,
ongeacht het type koffie dat wordt gebruikt, voor optimale extractie
van de aroma's.

C° De controle van de temperatuur.
Het water dat door de gemalen koffie sijpelt moet op het
kookpunt zijn, maar mag niet koken.
De elektronische temperatuurregeling van de automatische machines
garandeert een optimale bereidingstemperatuur en maakt het
mogelijk de koffie aan ieders smaak aan te passen.

De kwaliteit van het water.
Een kop koffie bestaat voor meer dan 98% uit water!
Chloor dat vaak in leidingwater aanwezig is, is sterk van
invloed op de smaak van de koffie, terwijl hard water schadelijk is
voor de goede werking van uw apparaat.
Magimix biedt een ingebouwd waterfilter voor de lekkerste koffie

De kunst van het genieten.
Espresso wordt geserveerd in dikke kopjes, die zo mogelijk
enigszins taps toelopen, om alle crème naar het oppervlak te laten
stijgen.
Réf. 460683

Magimix Nederland BV - Schimminck 10a, 5301 KR, Zaltbommel
T: +31 (0) 418 54 05 05 - F: +31 (0) 418 54 05 06 - klantenservice@magimix.nl

www.facebook.com/MagimixNL

www.magimix.nl

L’Expresso
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Voorzijde
Filters 1 of 2 k. gemalen
koffie of pads
"Extracrem" systeem
Cappuccino-/warmwaterfunctie
Opbergvak voor accessoires
+

Uitneembaar waterreservoir
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Ingebouwde koffie-aanstamper
Warmhoudplaat voor kopjes
Waarschuwingslampje
voor ontkalken
Automatische dosering
de doorstroming +

Groot gebruiksgemak

+van

• Automatische dosering: programmeerbare
hoeveelheden met automatische stop
• Automatisch ontkalkingsprogramma
• Instelling van de hardheidsgraad van het
water
• Automatische uitschakeling na 9 min
• Zeer eenvoudig: 1 toets = 1 functie

Voorwellen van het maalsel

• Pijpje “speciaal voor cappuccino”
voor weldadig melkschuim
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• Krachtige 19 bar pomp
• Temperatuurregeling:
3 temperatuurniveaus voor meer of minder
warme koffie.
• Nieuw “Extracreme” systeem voor nog
voller schuim
• Waterfiltrering: Brita systeem voor meer
aroma en smaak

Een echte cappuccino
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Een perfecte espresso
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2 filters voor 1 of 2 kopjes gemaakt met
gemalen koffie of papieren koffiepads:
buigzame of stijve
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Gemalen koffie of koffiepads
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L’expresso & Filtre Auto

Verwarmingssysteem : boiler
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L’expresso Automatic

PRE

AR

Modellen

IE

G

Het plezier van een perfecte espresso
dankzij de Magimix espressomachines,
een combinatie van design en efficiëntie
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Automatische uitschakeling na 9 min
Ontkalkingsprogramma

Filterkoffie
functie
Système Anti-goutte
Druppelstopsysteem
Inhoud 8-10 kopjes
Automatische uitschakeling na 40 min
Vermogen
Garantie

1260 W

2010 W
• 2 jaar op toestel en hulpstukken

2010 W

