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Η απλότητα ενός μόνο αγγίγματος.

Περισσότερα από 70 χρόνια παράδοσης στον Ιταλικό Espresso.

Η μοναδική απόλαυση ενός διαλείμματος για καφέ.

Όλα αυτά είναι η Gaggia Brera.
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Silver

Μαύρο
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Προσφέρει αυθεντικό Ιταλικό espresso 
απλά, με το άγγιγμα ενός πλήκτρου

«Α» ενεργειακή κλάση συμφωνά με τον 
Ελβετικό Κανονισμό Energy Labeling.

Ενεργειακή κατανάλωση σε θέση stand-by: <1W

Λειτουργία με κόκκους και με αλεσμένο 
καφέ

Ενσωματωμένο δοχείο κόκκων καφέ

Πρόσβαση στα δοχεία νερού και 
υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ από την 
μπροστινή όψη της μηχανής 
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Τάση / Ισχύ 1400W/230V/50Hz
Κατανάλωση σε θέση stand-by <1W
Πίεση αντλίας 15W
Μονάδα εκχείλισης καφέ (group) Αποσπώμενη 
Πινάκας ελέγχου Ηλεκτρονικός 
Οθόνη Εικόνες LED + 4 πλήκτρα λειτουργίας 
Βραστήρας Ανοξείδωτο ατσάλι 
Δεξαμενή νερού Αποσπώμενη 
Χωρητικότητα δοχείο νερού 1,2L
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ 250g
Κεραμικός μύλος άλεσης •
Αλεσμένος καφές σε κάθε φλιτζάνι 7-10,5g
Ρύθμιση άλεσης 5 επιλογές 
Gaggia Adapting System 
(Αυτορυθμιζόμενο σύστημα που εξασφαλίζει 
την βέλτιστη εκχύλιση κάθε χαρμανιού) 

•

Optidose 
(Λειτουργία επιλογής έντασης του αρώματος:
ελαφρύ - μέτριο - βαρύ) 

•

Χρήση αλεσμένου καφέ •
Προ-παρασκευή •
Rapid steam 
(Λειτουργία που ελαχιστοποιεί τον χρόνο μεταξύ της παρασκευής 
espresso και της παράγωγης ατμού για κρέμα cappuccino)

•

Δοχείο υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ Αφαιρούμενο 
Χωρητικότητα δοχείου υπολειμμάτων αλεσμένου καφέ 8
Ζεστό νερό και ατμός •
Αξεσουάρ για cappuccino Μεταλλικό Panarello 
Σερβίρισμα καφέ 1-2 καφέδες ταυτόχρονα 
Ρυθμιζόμενος  σε ύψος εκροέας  Μέγιστο ύψος 110mm 
Θέση Φλιτζανιών   •
Αυτόματο ξέπλυμα Όταν βγαίνει από την κατάσταση stand-by 
Αυτόματος κύκλος αυτοκαθαρισμού Πριν μπει σε κατάσταση sand-by 
Κύκλος απομάκρυνσης των αλάτων Χειροκίνητα 
Ειδοποίηση για την ανάγκη αφαίρεσης των αλάτων •
Διαστάσεις (ΜxYxΠ) 25,6x31,5x44,7 cm
Βάρος 8,5 kg
Μπροστινή όψη Ανοξείδωτο ατσάλι 
Εξωτερικό περίβλημα πλάι και πίσω ABS
Χρώματα Silver, Μαύρο


