
 
   

CMS45X  
 
classici
Koffiemachine 60 cm 
Roestvrijstaal 
Nismaat 45 cm 

 

EAN13: 8017709126490 
LCD display

5 koffie sterkteniveaus: extra light, light, medium, strong en extra strong

3 programmeerbare waterhoeveelheden: espresso (small), normaal en large

3 in te stellen koffietemperaturen

Geschikt voor bonen en gemalen koffie

1 of 2 kopjes koffie per keer

Melkschuimfunctie t.b.v. cappuccino

Heet water tap (voor bijv. thee)

Spoelfunctie

Stand-by functie

Automatische inschakeling programmeerbaar

Automatisch ontkalken

Instelbare koffiemaler

Automatisch spoelen bij in-/ uitschakelen

Koffiebonen reservoir

Gemalen koffiereservoir

Uitneembaar waterreservoir

Lekbak

Pompdruksysteem: 15 bar

Inhoud waterreservoir: 1,8 liter

Aansluitwaarde:: 1,35 kW

Functies

 

Accessoires

CT15X - (Borden)warmhoudlade rvs
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60 cm 
roestvrijstaal  

 

45 cm:
Diverse apparaten van Smeg hebben een nismaat van 45 cm. Door de apparaten met elkaar te combineren, kan een mooie 
panorama lijn worden gecreëerd. De nis 45 cm apparaten kunnen tevens worden gecombineerd met de (borden)warmhoudlades 
uit het assortiment van Smeg, waarmee een nis 60 cm kan worden gecreëerd.

Koffiebonen:
De koffiemachines van Smeg zijn geschikt voor zowel koffiebonen als gemalen koffie. Daarnaast kan de maalgraad van de koffie 
worden ingesteld naar persoonlijke voorkeur.

Gemalen koffie:
De koffiemachines van Smeg zijn geschikt voor zowel koffiebonen als gemalen koffie.

Heet water:
De heet water tap kan gebruikt worden voor het maken van thee of andere warme dranken.

Melkschuimfunctie:
Met de melkschuimfunctie kan melk worden opgeschuimd t.b.v. cappuccino.

 
Vingervlekvrij rvs:
Diverse apparaten van Smeg zijn voorzien van een vingervlekvrije coating, waardoor vingerafdrukken niet/ nauwelijks zichtbaar zijn op het 
roestvrijstaal.
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