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Espresso
Warm water

Melkschuim
of warme melk

Bonenreservoir
voor 125 g
Cappuccino

Menunavigatieknoppen

Café crème

TFT-kleurendisplay

Latte macchiato

Receptenknop
voor 6 extra
koffiespecialiteiten

2 kopjes tegelijk
(Double Cupmodus)

5 instellingen voor
de koffiesterkte

Menuknop

5482

® Registered trademark of a company of the Melitta Group
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Verdere productkenmerken:
•	5 instellingen voor de koffiesterkte (o.a. „extra mild
zonder voorbesprenkeling“)

•	Afneembaar waterreservoir met inhoud van 1,2 l en
automatische waterpeilbewaking

•	Conische, stalen molen met 5 instellingen

•	1.450 watt

•	Keuze tussen melkschuim en warme melk

•	Dimensions (W x H x D) 253 x 405 x 380 mm

•	Water afzonderlijk opwarmen mogelijk (bv. voor thee)

•	Bevat welkomstpakket met: reinigingstab,
melksysteemreiniger, vloeibare ontkalker en waterfilter

•	Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
om resten grondig uit het koffie- en melksysteem te
verwijderen

Productbeschrijving

Type nr.

®

Passione OT zilver/zwart

F53/1-101

215478

Passione OT zwart

F53/1-102

215485

®

GTIN 40.06508.

Passione OT
®

Gebruiksgemak en variatie
met één druk op de knop
De Passione® OT doet zijn naam alle eer aan. De populairste koffievariëteiten bereiden is
zijn passie! Daarom is hij voorgeprogrammeerd met 10 koffiespecialiteiten: café crème,
espresso, cappuccino of latte macchiato worden bereid met één druk op de knop. Via
het menu op het TFT-display kunnen nog eens zes koffiespecialiteiten worden geselecteerd. Dankzij het Best Aroma System komt de smaak perfect tot ontplooiing.
Bij de Passione® OT sluiten een brede waaier van functies en een compact design elkaar
niet uit: voor deze kleine en zeer compacte koffiemachine is er in elke keuken plaats.
Wanneer passie niet kan wachten: Passione® OT!

Uniek koffiegenot
Italiaans bereidingsproces
Koffie? Melk? Melkschuim? Wat was
nu weer de juiste volgorde? Het is
altijd handig als u het originele Italiaanse recept kent. Het slimme Italiaans bereidingsproces garandeert
dat de ingrediënten in de juiste
volgorde worden toegevoegd. Want
hoe onthoudt u anders dat u voor
een latte macchiato de espresso pas
toevoegt na de melk en het melkschuim? En voor een cappuccino net
omgekeerd?

10 koffievariëteiten
Houdt u van wat afwisseling? Uw volautomatische koffiemachine vervult
zo goed als al uw koffiewensen. Met
slechts één aanraking selecteert u de
vier klassiekers: espresso, café crème,
cappuccino en latte macchiato. De
receptenfunctie laat u kiezen uit nog
eens 6 koffievariëteiten: ristretto, lungo, americano, espresso macchiato,
caffè latte en café au lait.

Intuïtieve bediening

Blikvangers:
One Touch-functie

Waar heeft u zin in? Café crème, espresso, ristretto, lungo, cappuccino of latte macchiato?
U kunt 10 voorgeprogrammeerde koffievariëteiten rechtstreeks selecteren met één druk op
de knop of met de receptenfunctie.

Double Cup-modus (2 kopjes)
Mit Dankzij de Double Cup-modus
kunt u van een groot aantal koffiespecialiteiten twee kopjes tegelijk bereiden, met of zonder melk. Uiteraard
ook ideaal voor wie veel koffie drinkt.
TFT-kleurendisplay
Dankzij het TFT-kleurendisplay met
hoge resolutie kunt u de machine
intuïtief bedienen. De stapsgewijze
instructies loodsen u doorheen het
overzichtelijke menu.

All-in-one uitloop met LED-verlichting
Dankzij de afzonderlijke pijpjes
voor koffie, melk en warm water,
hoeft u uw kopje niet te verplaatsen
wanneer de koffie wordt bereid. De
uitloop is in de hoogte verstelbaar
(tot 135 mm), zodat u ook hoge,
stijlvolle latte macchiato-glazen kunt
gebruiken. Een speciale functie:
dankzij de geïntegreerde LED-verlichting kunt u uw koffie bereiden terwijl
het nog half duister is.

Best Aroma System

Met de „Bean to Cup“ functie wordt precies de juiste hoeveelheid koffiebonen vers gemalen en onmiddellijk gebruikt. Het voorbesprenkelings- en extractieproces laat de volle smaak
van de koffie optimaal tot ontplooiing komen. Het Aromasafe ® deksel sluit het bonenreservoir goed af, waardoor de koffiebonen langer hun smaak behouden.

COMPACT
DESIGN

Modern, compact design

U hoeft niet te gaan meten en afpassen: de Passione ® imponeert niet alleen door zijn knappe design, maar is ook zo compact dat er overal plaats voor is. De afgeronde hoeken en het
lekbakje in hoogwaardig roestvrij staal maken van deze koffiemachine een discrete blikvanger.

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden
Uitneembare zetgroep
U kunt de hele zetgroep uit de machine nemen en eenvoudig reinigen.
Zo kunt u ook gemakkelijk aan de
binnenkant van het toestel.
Flexibel plug-in melksysteem
De afzonderlijke melkeenheid in de
uitloop kan volledig worden losgemaakt van het koffiesysteem en is
gemakkelijk te reinigen. Het extern,
vaatwasbestendig melkreservoir past
in elke koelkast.

Easy Steam Cleaning
Snel en hygiënisch: telkens als u een
koffiespecialiteit maakt met melk,
vraagt de koffiemachine of u de onderdelen die in aanraking komen met
melk wilt reinigen. Met één druk op
de knop wordt de reiniging met heet
water en stoom gestart.

