
Productbeschrijving Type nr. GTIN 40.06508.

CI Touch® zilver/zwart  F630-101 217786

Ci Touch® zwart  F630-102 217793

2 kopjes 
tegelijk

TFT-kleurendisplay

„Bean Select“ bonenreservoir 
met twee kamers (2 x 135 g)

Cappuccino

Melkschuim of 
warme melk

Latte macchiato

Café crème
Warm water

Espresso 4 instellingen voor  
de koffiesterkte

Draaiknop voor intuïtieve 
navigatie door het menu

My Coffee Memory 
voor 4 personen en 
receptenoverzicht
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CI  
TOUCH®

Verdere productkenmerken: 

•  Aroma Extraction System (A.E.S.), voorbesprenkelings-
functie die de volle smaak van u koffie optimaal tot 
ontplooiing laat komen

•  4 instellingen voor de koffiesterkte 
•  Stalen conische molen met 5 instellingen 
•  3 instellingen voor de zettemperatuur (87 °C / 90 °C / 93 °C) 
•  Automatische regeling van de maalhoeveelheid: de 

garantie voor perfecte koffie, keer op keer 
•  Keuze tussen melkschuim en warme melk 
•  Water afzonderlijk opwarmen mogelijk (bv. voor thee) 
•  Warmhoudplaat in roestvrij staal om kopjes (passief) 

voor te verwarmen 

•  Handige wieltjes om de machine gemakkelijk  
te verplaatsen 

•  Vulkoker voor gemalen koffie 
•  Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
•  Uitneembaar waterreservoir van 1,8 l en automatische 

waterpeilbewaking
•  Energiebespaarfunctie, 0-watt-schakelaar en  

instelbare Auto Off-functie 
•  Pompdruk van 15 bar 
•  1.400 W 
•  Afmetingen (B x H x D): 255 x 352 x 473 mm 
•  Incl. maatschepje en Pro Aqua waterfilter met sleutel 



All-in-one uitloop 
Dankzij de afzonderlijke pijpjes voor 
koffie, melk en warm water hoeft u 
uw kopje niet te verplaatsen terwijl 
de koffie wordt bereid. De uitloop 
is ook in de hoogte verstelbaar (tot 
140 mm), zodat u ook hoge, authen-
tieke latte macchiato-glazen kunt 
gebruiken.

UNIEK KOFFIEGENOT

My Coffee Memory
Uw volautomatische koffiemachine 
onthoudt hoe u uw koffie het liefste 
drinkt. Met de „My Coffee Memory“ 
functie kunt u al uw favoriete koffie-
specialiteiten instellen zonder dat u 
daarvoor een computerspecialist 
moet zijn. En om uw huisgenoten 
of collega‘s niet jaloers te maken, 
kunt u deze handige functie met ze 
delen. De machine bewaart immers 
de persoonlijke voorkeuren van maar 
liefst vier personen. 

INTUÏTIEVE BEDIENING 

One Touch 
Met een lichte aanraking selecteert 
u espresso, café crème, cappuccino 
of latte macchiato. En ook warme 
melk, melkschuim en warm water zijn 
gemakkelijk en in een handomdraai 
te bereiden dankzij One Touch.

Double Cup-modus (2 kopjes) 
Genieten doet u nog meer met z‘n 
tweeën. Dankzij de Double Cup- 
modus kunt u van een groot aantal 
koffiespecialiteiten twee kopjes te-
gelijk bereiden, met of zonder melk. 
Uiteraard ook ideaal voor wie veel 
koffie drinkt. 

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 de machine. 

Plug-in melksysteem   
Het melksysteem met extern,  
vaatwasbestendig melkreservoir kan 
eenvoudig uit de machine genomen 
worden en past in elke koelkast. 
Bovendien kunt u de melkeenheid 
volledig losmaken van het koffiesys-
teem en gemakkelijk uit de machine 
nemen en reinigen. 

  CI TOuch®

Please Touch!

ITALIANPREPARATIONPROCESS

EASY S TEAM
CLEANING

REMOVABLE
BREWING UNIT

DOUBLE  CUP
MODE

X

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.

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

U houdt van gebruiksgemak en variatie? Super. U weet eenvoudige bediening wel te 
waarderen? Uiteraard, dat begrijpen we maar al te goed. We hebben precies wat u 
zoekt: de CI Touch®. Deze koffiemachine heeft een groot aantal functies en is toch ge-
makkelijk te gebruiken. Raak gewoon de sensor aan en in enkele ogenblikken kunt u 
genieten van uw favoriete koffiespecialiteit. Zin in een espresso? Eén ‚touch‘ en klaar! Een 
cappuccino‘s ochtends? ‚Touch‘ en de dag kan beginnen. In alle rust bovendien, want 
de molen van de CI Touch® is fluisterstil en erg snel.

Touch – Relax – Enjoy!

Pro Aqua filtertechnologie
Gebruik een Melitta® Pro Aqua waterfilter om u koffie nog beter te doen smaken. Een ander 
voordeel van het gebruik van een waterfilter is dat u uw machine maar één keer per jaar 
moet ontkalken**. Logisch: de filter zorgt ervoor dat het watersysteem zo lang mogelijk  
gevrijwaard blijft van kalkaanslag. 

10 koffierecepten
Houdt u van wat afwisseling? Uw volautomatische koffiemachine vervult veel van uw kof-
fiewensen. Met een lichte aanraking selecteert u de vier klassiekers: espresso, café crème, 
cappuccino en latte macchiato. En via het menu kunt u nog eens 6 koffiespecialiteiten 
bereiden, zoals een lungo, americano of espresso macchiato. 

Gebruiksgemak 
Dankzij de sensorvelden op het aanraakpaneel kunt u de koffiemachine eenvoudig  
bedienen. Stapsgewijze instructies op het TFT-kleurendisplay met hoge resolutie loodsen  
u doorheen het overzichtelijke menu. 

OPVALLENDSTE KENMERKEN:

Manuele bonenselectie 
Niet die bonen? Dan de andere... Om uw koffiespecialiteiten altijd de best mogelijke smaak 
te geven, kunt u het „Bean Select“ bonenreservoir met twee kamers vullen met twee soorten 
koffiebonen.* Zo kunt u uw favoriete, milde koffiebonen in de ene kamer doen en aroma-
tische, sterke espressobonen in de andere. En als u koffie wilt zetten met reeds gemalen 
koffie, dan doet u die gewoon in de vulkoker!

* Opmerking: Als u een andere soort bonen in het bonenreservoir doet, zullen nog enkele bonen van de vorige soort in de molen blijven 
zitten. Afhankelijk van de koffiesterkte kan het 2-3 kopjes duren alvorens de nieuwe bonen worden gebruikt.

**Op basis van 6 kopjes van 120 ml per dag en 6 filters per jaar.

Een molen die u amper hoort
De molen van uw volautomatische koffiemachine is supersnel en toch fluisterstil.

SUPER SILENT


