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TSA4001 
Espressomachine met Aroma 700 molen 

 

 
Iedere ochtend opstaan met uw favoriete koffie of espresso? Met de TSA4001 zet u met 

gemak twee kopjes koffie tegelijkertijd. Het apparaat heeft een ingebouwde koffiemolen, 

waarvan u zelf de maalgrootte kunt bepalen. Maar ook de temperatuur, hoeveelheid 

water en de tijd voor het opschuimen van melk kunt u personaliseren. Op die manier 

maakt u altijd uw perfecte koffie klaar. En door de verstelbare hoogte van de 

koffiedispenser, kunt u ook uw favoriete espressokopje, cappuccinokop of mok er onder 

plaatsen. Daarnaast is de TSA 4001 ook in staat om thee te zetten, d.m.v. een hete 

water pijpje. In de afneembare watertank van de espressomachine kan wel 1,9 liter 

water, waardoor u niet zo vaak water hoeft bij te vullen. Al met al een top 

espressomachine.  

 

Specificaties: 

 

Personalisatie: 

• Instellen van de koffiemaat: 30-240ml 

• Instellen van water hoeveelheid: 30-480 ml 

• Instellen van melkschuimtijd: 3-120 sec. 

• Aroma instellingen:2 

• Instellingen koffiekracht: 3 

• Hoeveelheid gemalen koffie: 5-13 gr 

• Verstelbare hoogte van de koffie dispenser: 7-11 cm 

• Instelling koffiemaler: 6 

• Aan te passen koffie temperatuur 

• Instellen van de waterhardheid 

 

Functies: 

• Geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie 

• Warmhoudplaat voor kopjes 

• Melkschuimer 
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• Mogelijk om 2 koffie tegelijkertijd te bereiden 

• Stoom en heet waterfunctie 

• Geheugenfunctie van laatste instelling 

• Menu in 10 talen 

• Automatisch in- en uitschakelen 

• Display met achtergrond verlichting 

• Uitneembare lekbak en waterreservoir 

• Automatisch reinigen en ontkalken 

• Anti-slip  

• stroomschakelaar 

 

Technisch: 

• Pompdruk: 15bar 

• Capaciteit afvalcontainer: ca. 15 kopjes 
• Capaciteit watertank: 1,9 l  
• Capaciteit van de koffiemolen: 200 g  
• Verwarmingssysteem: Thermoblok  
• Maximaal vermogen: 1400 W  
• Kabellengte: 1,1 m  
• Stroomvoorziening: 110-240 V; 50/60 Hz 
 

• Afmeting product   : 28 x 34 x 43,5 cm (BxDxH) 

• Gewicht incl. verpakking  : 12,3 kg 

• EAN code    : 5901890028707 

• Verpakkingseenheid  : 1 stuks 
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