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Handmatige espresso

• Gaggia Baby
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UW EIGEN KOFFIEHUIS BIJ U THUIS
ELKE DAG PROFESSIONELE PRESTATIES

Koffiedrinken is een kleine dagelijkse luxe en een genoegen.
Kenmerken
• Gemalen koffie en pads voor Easy Serving Espresso.
• Panarello stomerhulpstuk
• Professionele filterhouder en ring van verchroomd koper

Ontworpen voor tijdloze schoonheid en gemak
• Twee "perfect crema"-koffiefilters voor gemalen koffie en pads

Professionele prestaties
• Solenoïdeventiel van Gaggia
• Professionele zware filterhouder

Traditionele Italiaanse espresso
• Pomp voor druk van 15 bar



 Panarello stomerhulpstuk

Het Panarello stomerhulpstuk draait, zodat u 
eenvoudig melk kunt opschuimen in een paar 
seconden. Dit hulpstuk levert ook warm 
water voor thee en andere warme dranken.

Filterhouder verchroomd koper

De professionele filterhouder en ring van 
verchroomd koper, die ook in de 
commerciële machines van Gaggia worden 
gebruikt, zorgen voor een consistente 
temperatuur gedurende het koffiezet- en 
doseringsproces.

Solenoïdeventiel van Gaggia

Het solenoïdeventiel van Gaggia verspreid 
een stroom door de koffie, waardoor hete 
gebieden, waar koffie kan verbranden, 
worden verwijderd. De nauwkeurige 
drukregeling voorkomt lekkages, zodat de 
gemalen koffie na het koffiezetten droger is 
en u het apparaat eenvoudiger kunt reinigen.

Gemalen koffie

De handmatige machines van Gaggia 
worden geleverd met een koffiefilter voor 1 
en 2 koppen gemalen koffie, en een speciale 
filter voor ESE-pads (Easy Serving 
Espresso).

Professionele filterhouder

Professionele zware filterhouder

Twee "perfect crema"-koffiefilters

Twee "perfect crema"-koffiefilters voor 
gemalen koffie en pads

Pomp voor druk van 15 bar

De hoge druk zorgt ervoor dat het aroma van 
de koffiebonen altijd volledig in de koffie 
terechtkomt.
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Connectiviteit
• Vermogen: 1300 W

Technische specificaties
• Pompdruk: 15 bar bar

Gewicht en afmetingen
• Afmetingen van het product: 245 x 265 x 

400 cm
• Gewicht van het product: 7,3 kg

Technische gegevens
• Frequentie: 50 Hz
• Vermogen: 1300 W
• Pompdruk: 15 bar
• Voltage: 230 V

Kenmerken
• Compatibel met Brita-filter
• Kophouder: Nee
• Kopjeswarmer
• Heetwater-/stoomtuit
• Interface: Direct-knoppen
• Pannarello: Plastic
• Verwijderbaar waterreservoir
• Gelijktijdig koffiezetten
• Geschikt voor ESE-padsysteem

Waterreservoir
• Capaciteit waterreservoir: 1,6 l l
•
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