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• Cafeteira de Êmbolo com balança 
e temporizador integrados
Permite pesar o café moído e a água 
independente mente num só jarro, 
proporcionando um rácio de café/água 
e um tempo de infusão precisos 
resultando num café de aroma rico

• Design sem fios e painel de controlo 
integrado com mostrador LCD
Balança e temporizador integrados 
alimentados por 2 pilhas AAA

• Parede dupla
Permite obter o nível ideal de retenção de calor 

• Design em aço inoxidável
Robusta, estável e fácil de limpar

• Pega suave 
Confortável e de fácil utilização



DADOS TÉCNICOS 
Material do corpo Aço inoxidável
Capacidade 740 ml
Dimensão do produto A × L × P 22,5 × 11,5 × 18 cm
Dimensão da embalagem A × L × P 25,5 x 16,5 x 20,5 cm
Dimensão do Master Pack A × L × P 27,5 x 21 x 34 cm
Peso líquido 1,1 kg
Peso bruto 1,6 kg
Peso do Master Pack 3,7 kg
Master Pack 2 unidades
País de origem China

Pilhas (2 x AAA) Incluídas

REF COR CÓDIGO EAN CÓDIGO EAN DO MASTER PACK
5KCM0512ESS Aço inoxidável 5413184900267 5413184900274 por 2
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OUTRAS CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Painel de controlo e mostrador LCD 
A balança e o temporizador integrados permitem 
determinar o rácio e o tempo de infusão de 
forma fácil e precisa.

O que é uma Cafeteira de Êmbolo?
O método de preparação de café em Cafeteira de Êmbolo utiliza pressão para forçar o café para a parte inferior de um jarro após 
a sua infusão, capturando toda a concentração de aromas. O café tem óleos naturais que preservam e protegem o seu aroma natural, 
A preparação de café em Cafeteira de Êmbolo produz um perfil aromático rico, intenso e robusto.

Êmbolo e filtro de rede em aço inoxidável 
com anilha de vedação em silicone
Composto por 4 peças: 
a parte superior do filtro, 
o anel de borracha, o disco 
de rede do filtro e a parte 
inferior do filtro.


