
Zeer compact halfautomatisch pompdruk espressoapparaat  

(slechts 15 cm breed) 

Cappuccinosysteem’ met luxe opschuimpijpje mengt stoom, water en 

lucht, zorgt voor een heerlijke cappuccino met een rijke melkschuimlaag 

Thermoblock voor het bereiden van een espresso aan een ideale en constante 

temperatuur 

Het apparaat functioneert zowel met gemalen espressokoffie als met ESE-

servings 

Professionele filterhouder met 3 verschillende filters voor een perfecte 

cremalaag :  

Filter 1: 1 kopje espresso met gemalen koffie  

Filter 2: 2 kopjes espresso met gemalen koffie 

Filter 3: 1 kopje met 1 ESE-serving 

Programmeerbare koffiehoeveelheid 

Gebruiksklaar in slechts 40 seconden 

Mogelijkheid om heet water af te tappen via het stoompijpje voor thee en 

infusies 

Eenvoudig bedieningspaneel met 3 verlichte knoppen 

Controlelampje voor het ontkalken van het apparaat 

Warmhoudplaat voor kopjes 

Dubbel lekbakje : kopjeshouder met 2 niveaus voor kopjes/glazen tot 13cm  

Waterfilter (optioneel) 

Druppelstop 

Uitneembaar lekbakje met niveau indicator 

Transparant en uitneembaar waterreservoir van 1L 

Automatische stand-by stand om energie te besparen 

Aan/uit knop om de stroom volledig uit te schakelen 

 

 

 

 

DE’LONGHI KOFFIE 
 

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT EC685.M 
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LOGISTIEKE GEGEVENS 

EAN-CODE: 8004399331198 

SAP-CODE: 0132106138 

EV: 2 

ST/PALLET: 60 

TECHNISCHE GEGEVENS   

Afmetingen (bxdxh) mm 149x330x305 

Gewicht Kg 4,20 

Vermogen W 1350 

Netspanning V~Hz 220/240~50-60 

Inhoud waterreservoir L 1 

Pompdruk  Bar 15 

INNOVEREND DESIGN PREMIUM KWALITEIT  FLEXIBILITEIT&GEBRUIKSGEMAK 

De matte kleuren en afwerkingen en het 

logo in reliëf geven het unieke Dedica 

design een toegevoegde waarde.  

Elektronisch gecontroleerde 

temperatuur, 

programmeerbare 

koffiehoeveelheid, 

professionele pomp en 

filterhouder. 

Dankzij het aanpasbaar Cappuccino 

Systeem en het dubbele lekbakje, kan de 

Dedica Style, naast  Espresso, Lungo, 

Cappuccino en thee, voor Latte Macchiato, 

Caffelatte, Warme Melk, en Flat White 

zorgen. 

 



DE’LONGHI KOFFIE 
 

POMPDRUK ESPRESSOAPPARAAT EC685.M 

 CAPSULE SYSTEEM LATTISSIMA PREMIUM 
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LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399331198 

SAP 0132106138 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm)  149x330x305 

Bruto gewicht (Kg) 5,11 

Netto gewicht (Kg) 4,20 

    

OMDOOS   

Afmetingen (lxbxh) (mm) 400x400x382 

Bruto gewicht (Kg) 11,13 

EAN  28004399331192 

    

AANTALLEN   

Per omdoos  2 

Per pallet 60 


