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Nový pákový espresso kávovar Sage Bambino Plus přináší 
do vašich domácností čtyři klíčové prvky kvalitní kávy jako 
od profesionálního baristy. Pomocí vysoce kvalitní páky  
o průměru 54mm, do kterého se vejde 19gramů namleté
kávy lze dosáhnout plné chuti vámi připravovaného
espressa. Díky novému systému ohřevu vody ThermoJet®
je kávovar za 3 vteřiny nahřátý k přípravě kávy.

Skvěle našlehané mléko patří k důležitým prvkům  
přípravy kvalitního cappuccina nebo kávy typu Laté. 

Kávovar Bambino Plus má integrovanou automatickou 
napařovací trysku pomocí které připravíte krémové 
cappuccino jako ve vaší oblíbené kavárně.

THE BAMBINO™ PLUS 
Espresso přístroj na přípravu kávy
SES500BSS/SES500BTR
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Základní popis
• Pákové espresso pro přípravu kávy typu

espresso, cappuccino, latté a dalších druhů

• Tepelný systém ThermoJet® přístroj
je připravený k extrakci do 3 vteřin

• Elektronický systém kontroly teploty
zajišťuje stálou teplotu během extrakce kávy

• Systém nízko-tlakového předspaření

• Automatická napařovací tryska pro perfektní
texturu našlehaného mléka a měřením teploty

• Automatické pročištění po extrakci každého
šálku, tak aby další espresso mělo
ty správné parametry

• 3 typy nastavení teploty mléka
( Warm, Ideal a Hot )

• 3 typy nastavení mikrobublin v mléčné pěně
( Low, Medium a High )

• Manuální možnost pěnění mléka

• Automatické vypouštění zbytkové vody
z topného systému po použití funkce
páry/horké vody

• Programovatelná délka extrakce

• Možnot manuálního nastavení doby
PRE-INFUZE

• Extra vysoký prostor pro přípravu
long coffee (velké kávy)

• 1,8l vyjímatelný zásobník na vodu
s filtračním systémem

• Plocha na nahřívání šálků

• Vyjímatelná odkapávací miska

• Kompaktní rozměry
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Kvalitní 
káva 

je základ

Příslušenství
•  Sítka s dvojitým dnem pro 1 a 2 šálky

•  Nerezová konvička na napěnění mléka

•  Integrovaný Tamper

•  Nástroj pro zarovnání kávy RazorTM

•  Čisticí pomůcka na čištění parní trysky

•  Čistící disk

•  2x čistící tablety

•  Claris vodní filtr pro změkčení
a pročištění vody

Technické údaje
•  Napětí: 220 – 240 V ~ 50 Hz

•  Příkon 1600 W

•  Použité materiály: litá nerezová ocel, slitina
ušlechtilých kovů, vysoce odolný plast

•  Rozměry (v × š ×h): 31 x 19,5 x 32 cm

•  Hmotnost: 4,9 kg


