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Siemens - TE655203RW

EQ.6 plus s500
Plně automatický kávovar
šedá

Chuť
• sensoFlow System: Inovativní ohřevný

systém pokaždé zaručí maximální požitek
z kávy, díky ideální konstantní teplotě
spaření.

• Všechny druhy kávy stiskem jednoho
tlačítka: Espresso, Espresso Macchiato,
káva, Cappuccino, Latte Macchiato, káva
s mlékem. Rychle a pohodlně.

• Další kávové speciality pro větší požitek:
Americano, Flat White, Cafe Cortado.

• aromaDouble Shot - extra silná káva při
zachování správného aroma

• Individuální nastavení teploty nápoje
• volitelný vodní filtr BRITA: Redukuje obsah

vápníku ve vodě, filtruje látky ovlivňující
chuť a vůni kávy a prodlužuje životnost
spotřebiče

Komfort
• coffeeSelect Display: všechny kávové

i mléčné nápoje mohou být jednoduše
navoleny dotekem.

• Oblíbené: uložte až 2 oblíbené nápoje

• individualCup: Individuálně nastavitelná
velikost šálku, abyste měli šálek naplněný
přesně tak, jak chcete

• Nastavitelný poměr mléka a kávy u všech
nápojů

• Výškově nastavitelná výpusť kávy mléka:
až 14 cm vysoké skleničky na Latte
Macchiato

• oneTouch DoubleCup: Příprava dvou
samostatných šálků u všech káv a
mléčných specialit

• vyjímatelný zásobník na vodu (1.7 l objem)
• Flexibilní řešení pro přípravu mléka:

rozhodněte se zda připojíte na mléčný
kontejner a nebo použijete jiný, např.
krabici na mléko

• Krátký návod na obsluhu vždy po ruce
uvnitř spotřebiče

Výkon
• Kvalitní a odolný keramický mlýnek

ceramDrive
• One-touch příprava mléčné speciality

s jemnou pěnou díky inovovanému
napěňovači mléka

• Separátní výpusť mléčná pěna, teplé
mléko, horká voda

• významná úspora času: nejrychlejší první
šálek!

• tlak čerpadla: 19 barů
• separátní zásobník na mletou kávu
• Auto-off: automatické vypnutí do režimu

Standby po nastaveném čase

• Záruka 15000 šálků kávy: spotřebič s
vysokou kvalitou od prvního šálku až po
15 000 šálek (platí pro nekomerční použití
do 24 měsíců)

Hygiena
• Vyjímatelná spařovací jednotka
• automatický čistící program při zapnutí, a

vypnutí
• autoMilk Clean: Plně automatické parní

čištění mléčného systému po každé
přípravě mléčného nápoje.

• tryska na mléko vyjímatelná a oddělitelná
pro jednoduché čištění pod tekoucí vodou
nebo v myčce

• odnímatelná odkap. mřížka s kontejnerem
na spařenou kávu

• Automatický čistící a odvápňovací systém
souhrnně volitelné v programu Calc n
clean

• Ukazatel počtu zbývajících šálků před
výměnou vodního filtru, odvápněním a
čištěním

Různé
• Podsvícení tlačítek
• Zásobník na kávová zrna s víkem, který

udržuje aroma kávy (300g)
• Nastavitelný stupeň mletí (vícestupňové)
• Jazyk displeje programovatelný
• dětská pojistka: náhodné spuštění

spařovacího procesu není možné



Vyrobeno BSH v licenci k ochranné známce Siemens AG. 2

• přihrádka na napájecí kabel; délka kabelu:
1m

• příkon: max. 1500 W

Příslušenství
• Příslušenství: spojovací hadička k mléčné

trysce, trubka na mléko z plexiskla,
kontrolní testovací proužky ke stanovení
tvrdosti vody, tuk k promazání spařovací
jednotky

• Zvláštní příslušenství: čistící tablety
(TZ80001N), odvápňovací tablety
(TZ80002N), vodní filtr BRITA Intenza
(TZ70003), sada na údržbu plně
automatických kávovarů (TZ80004),
izolovaná nádoba na mléko (TZ80009N)


