


• Housing made from high-quality, matt Cromargan®
• LED lighting underlines the elegant design
• Thermoblock heating system for the making espressos at the right temperature
• Heats up rapidly (30 to 40 seconds)
• Makes one or two cups of single or double espresso at the touch of a button
• Height-adjustable cup tray for espresso/cappuccino cups or latte macchiato glasses
• Removable water tank with water level indicator
• Integrated high-quality milk froth nozzle to prepare creamy froth, hot milk or hot

water for tea
• Start/stop button with control light (zero energy)
• Portafilter with three dishwasher-safe inserts: for 1 or 2 cups and for pads
• Drip tray with water level indicator
• Output: 1,400 watts / 15-bar pump pressure

Coffee & Co.
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WMF Lumero Portafilter espresso machine

Product highlights:

Specifications & Packaging data

In under a minute, the powerful Thermoblock heating system of 
the WMF Lumero portafilter espresso machine is ready to make a 
fresh cup of espresso, cappuccino, latte macchiato, americano and 
other speciality coffees at the perfect temperature. With a 1,400-
watt output and 15-bar pressure, it presses all of the flavour from 
the coffee grounds – for either one or two cups of single or double 
espresso. Thanks to its excellent design, the sieve produces barista-
quality foam. The integrated milk froth nozzle enables the fresh 
espresso to be conjured into a cappuccino with beautifully creamy 
froth in seconds. Three dishwasher-safe sieve inserts can be used 
for 1 or 2 cups or also for pads. The design with high-quality, matt 
Cromargan® housing is as sophisticated as the espresso itself, and 
usage and handling are equally simple and convenient.

Powerful performance, elegant design – 
for the perfect gourmet moment

state: 2019 01
 All prices are RRP‘s (incl. VAT) of WMF consumer electric GmbH. 
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220-240 V~, 50-60 Hz, 1.400 Watt

Cromargan®
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Anti-Calc
Program

✓ Espresso
✓ Cappuccino
✓ Latte Macchiato
✓ Cafe Americano

 Espresso
 Cappuccino
 Latte Macchiato
 Cafe Americano

Specifi kace a údaje o obalu
Číslo výrobku: Délka kabelu (m):

Kód EAN: Velikost spotřebiče Š×H×V (mm):

CMMF: Čistá hmotnost (kg) cca:

Kusů/karton: Velikost kartonu Š×H×V (mm):

Spotřeba energie: Hrubá hmotnost (kg) cca:

Barva:

Pákový kávovar WMF Lumero Espresso

Hlavní výhody:
• plášť z matného vysoce kvalitního materiálu Cromargan®
• LED osvětlení podtrhuje elegantní design
• systém ohřevu Thermoblock pro dokonale temperované espresso
• rychlý ohřev (30 až 40 s)
• příprava jednoho nebo dvou šálků espressa nebo doppio espressa na jedno 

stisknutí tlačítka
• výškově nastavitelná odkládací plocha na šálky na přípravu espressa / kapučína 

do šálků a latte macchiato do sklenic
• odnímatelná nádržka na vodu s ukazatelem stavu hladiny vody
• integrovaná vysokokvalitní tryska na napěňování mléka na přípravu krémové 

mléčné pěny, horkého mléka nebo horké vody na čaj
• tlačítko start / stop se světelnou kontrolkou (nulová spotřeba energie)
• pákový držák na sítko s třemi nasazovacími sítky, vhodnými pro mytí v myčce, 

na 1 nebo dva šálky nebo na pody
• odkapávací miska s ukazatelem stavu hladiny vody
• příkon: 1 400 W / tlak čerpadla: 15 barů

Silný výkon, elegantní design pro perfektní okamžik.

Do jedné minuty je výkonný systém ohřevu Thermoblock pákového 
kávovaru WMF Lumero Espresso připraven vyrobit dokonale 
temperované čerstvé espresso a další kávové speciality, jako je 
kapučíno, latte macchiato a cafe americano. S příkonem 1 400 W 
a při tlaku 15 barů extrahuje i poslední zbytek aroma z namleté kávy 
- na jednu nebo dvě šálky espressa nebo doppia. Díky excelentně 
konstruovanému sítku vzniká pěna jako od baristy. Integrovaná 
tryska na napěňování mléka umožňuje z čerstvého espressa v vteřině 
vyčarovat kapučíno s výbornou krémovou mléčnou pěnou. Tři 
nasazovací sítka, vhodné pro mytí v myčce, je možné použít na 1 
nebo 2 šálky nebo i na pody.
Takové dobré espresso, takový ušlechtilý design s pláštěm z vysoce 
kvalitního matného materiálu Cromargan® a tak jednoduchá 
a komfortní obsluha
a manipulace.

Káva & spol.

1

140×310×305

4,06

378×205×370

5,83

04 1236 0011

4211129 132916

3200000446

2

220-240 V~, 50-60 Hz, 1 400 wattů

Matná nerezová ocel Cromargan®


