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Blaupunkt wprowadza do swojego portofolio ekspres przelewowy CMD201

Ekspres przelewowy to z pewnością jeden z najprostszych sprzętów, służących do przygotowania kawy. Wystarczy
wsypać zmieloną kawę, wlać wodę i wcisnąć guzik, a aromatycznym naparem możemy cieszyć się już po kilku
minutach.

Model CMD201 marki Blaupunkt to niewielki ekspres przelewowy, w którym za jednym razem zaparzymy kawę dla
4-6 osób, co jest niezaprzeczalną zaletą ekspresów przelewowych. Ekspres ten jest doskonałym wyborem dla
wszystkich osób, które piją sporo czarnej, klasycznej kawy oraz tych, dla których liczy się również łatwość jej
przygotowania. Kawa z ekspresu przelewowego to również świetna alternatywa dla kawy parzonej w kubku, gdyż
pozbawiona jest fusów, a po zaparzeniu pozostaje równie intensywny smak i aromat.
Zasada działania modelu CMD201 jest niezwykle prosta. Do koszyka, który znajduje się nad dzbankiem, wkładamy
wielorazowy filtr nylonowy (w zestawie) lub wymienny filtr papierowy (1x2), po czym wsypujemy zmieloną kawę.
Następnie wlewamy wodę do dedykowanego zbiornika o maksymalnej pojemności 0,65 l i włączamy ekspres.
Podgrzana woda przesącza się przez kawę, a gotowy napar trafia do dzbanka. Po zakończeniu parzenia filtr nylonowy
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należy opróżnić i umyć, by móc nadal z niego korzystać, filtr papierowy wyrzucamy do śmieci.
Ekspres przelewowy CMD201 doskonale sprawdzi się także jako zaparzacz do herbaty liściastej. Zasada postępowania
jest analogiczna jak w przypadku parzenia kawy, z tą różnicą, że w filtrze znajdują się liście herbaty.
Urządzenie wyposażono w funkcję podtrzymania temperatury, więc sięgając po kawę nawet po jakimś czasie, mamy
pewność , że będzie ona nadal ciepła.
W porannym galimatiasie, wiele osób może zapomnieć o wyłączeniu ekspresu. Producent zadbał więc o to, by model
CMD201 wyłączył się automatycznie po 40 minutach bezczynności. Nie ma więc obawy, że urządzenie się przegrzeje
i zepsuje.
Korzystając z ekspresu przelewowego CMD201 przygotujemy kawę łatwo, szybko i w większej ilości. Sprawdzi się
więc doskonale podczas wizyty gości, rodzinnego śniadania, a także w biurze pełnym miłośników kawy.
Funkcje i specyfikacja:
- Zbiornik na wodę: 0,65 l (4-6 filiżanek)
- Funkcja podgrzewania dzbanka
- Płyta grzejna pokryta nieprzywierającą warstwą
- Automatyczne wyłączanie urządzenia po 40 minutach
- W zestawie filtr nylonowy, wielokrotnego użytku
- Można stosować filtry papierowe 1 x 2
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 600 W
- Wymiary: 22 x 15 x 25,5 cm
- Waga: 0,98 kg
- Kod EAN: 5901750504242
- Sugerowana cena detaliczna: 79 zł
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