2 pompy
do 120 filiżanek kawy na godzinę
cicha i niezawodna praca

Zalecana dzienna
wydajność

FRESCO P-2B

FRESCO P-2L

60 filiżanek

120 filiżanek

FRESCO P-8B

120 filiżanek

FRESCO P-8L

120 filiżanek

Ilość grzałek

2

2

2

2

Ilość pomp

2

2

2

2

tak

tak

tak

tak

Wyciszony młynek

tak

tak

tak

tak

Współpraca z dedykowaną
lodówką (6PL)

tak

tak

tak

tak

Pojemność zbiornika
na wodę

2l

2l

8l

8l

Pojemność zasobnika
na ziarna

300 g

1200 g

1200 g

1200 g

Pojemność zbiornika
na fusy

70 porcji

70 porcji

70 porcji

70 porcji

Podłączenie do wody
z sieci

nie

tak

nie

nie

Pobieranie wody ze

nie

tak

nie

nie

100

120

120

120

60

80

80

80

25 l

25 l

25 l

25 l

Moc

220V~50 Hz / 2900W

220V~50 Hz / 2900W

220V~50 Hz / 2900W

220V~50 Hz / 2900W

Wymiary

530 x 300 x 500 mm
(wys. szer. gł.)

580 x 300 x 500 mm
(wys. szer. gł.)

580 x 410 x 500 mm
(wys. szer. gł.)

580 x 410 x 500 mm
(wys. szer. gł.)

Automatyczny program
odkamieniania

zbiornika zewnętrznego
Wydajność godzinowa:
espresso

Wydajność godzinowa:
cappuccino

Wydajność godzinowa:
gorąca woda

LODÓWKA Z INTERFEJSEM FRESCO 6PL
Zawór blokujący mleko podczas czyszczenia
(czyszczenie bez konieczności wyciągania wężyka z kartonu)
Możliwość zintegrowania lodówki z ekspresem Fresco
Możliwość regulacji temperatury
Wewnętrzne podświetlenie LED
Pojemność pojemnika: 6 litrów lub 5 x 1 l karton
Moc: 220V~50 Hz / 1400W
Wymiary 480 x 250 x 510 mm (wys. szer. dł.)

automatyczne programy
czyszczenia modułu mlecznego
i odkamieniania

intuicyjne menu z czytelnym
ekranem dotykowym

cichy ceramiczny młynek
o zwiększonej wydajności

możliwość łatwej konfiguracji
przepisów kawowych

system spieniania mleka
z regulacją temperatury
i napowietrzania

czujnik poziomu wody i skroplin
w tacce ociekowej

zaawansowany system zaparzania
od 7 do 16 gram na porcję

funkcja OneTouch Cappuccino

dwie pompy wody i dwie grzałki
pozwalają na dwukrotnie szybsze
przygotowanie americano
oraz napojów mlecznych

Każdy ekspres posiada wyżej wymienione opcje.

