MINIBAR S

Parametry

Dr. Coffee Minibar to ekspres, który został stworzony
z myślą o wysokiej efektywności, pozwalające cieszyć
się szeroką gamą napoi na bazie kawy ziarnistej ale
również produktów instant. Nowoczesne i stylowe
wzornictwo powoduje, że ekspres ten wygląda
szlachetnie i idealnie wpisuje się w najnowsze trendy.
Nowoczesna,
metalowa
jednostka
zaparzająca gwarantuje długą żywotność
i
powtarzalną
jakość
kawy
w każdej filiżance.
Specjały kawowe z dodatkiem mleka
i pianki mlecznej są przygotowywane
perfekcyjnie
dzięki
zastosowanemu
innowacyjnego systemu spieniania mleka.

DR. COFFEE MINIBAR
Rekomendowana wydajność ekspresu

200 filiżanek

Espresso

100 filiżanek / h

Kawa czarna

80 filiżanek / h

Cappuccino

70 filiżanek / h

Gorąca woda

30 l

Pojemność zbiornika na wodę

4l

Pojemność zbiornika na ziarno

1 500 g

Pojemność zbiornika na produkty instant

mleko 1 200g
czekolada 2 000g

Pojemność pojemnika na fusy

ok. 70 szt.

Dane techniczne

Możliwość użycia produktów instant oprócz
świeżego mleka sprawia, że gama
produktów serwowanych staje się znacznie
bogatsza.
Obsługa
ekspresu
jest
przejrzysta
i
komfortowa
dzięki
zastosowaniu
kolorowego
ekranu
dotykowego
o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 7,1’

Napięcie / Moc

220-240V 50/60Hz
2.7-3.1KW

Przyłącze wody

G ¾’ dł. weza 150 cm

Ciśnienie wody

Max. 6 Bar

Ekspres wymiary
(szer. x wys. x głęb.)

34 x 54,5 x 62 cm

Waga

25,5 kg

DR. COFFEE MINIBAR ( ● standard ○ opcja)
S
Zbiornik na wodę 4l

●

Przyłącze wody

●

Płatność elektroniczna

○

Młynek

1

Podwójny bojler / podwójna pompa

●

Produkty instant

●

Produkty mleczne

●

Dysza gorącej wody

-

Dysza pary

-

Ekran dotykowy

7,1"

Ilość możliwych ustawień napoi

24

Spersonalizowane menu

●

Automatyczny, programowalny system
czyszczenia mleka

●

Metalowy moduł zaparzania

●

Opcje kolorystyczne

□ ■
Strauss Cafe Poland Sp.
Sp. zz o.
o. o.

CENTRALA POZNAŃ
Swadzim, ul.
Swadzim,
ul. Poznańska
Poznańska 50,
50, 62-080
62-080 Tarnowo
Tarnowo Podgórne
Podgórne
tel. (61)
(61) 816
816 68
68 52
tel.
52
Poznan@strauss-group.pl

BIURO WARSZAWA
Warszawa, al.
al. Jerozolimskie
Jerozolimskie 179,
179, 02-222
02-222 Warszawa
Warszawa,
Warszawa
tel. (22)
(22) 533
533 36
36 60
60
tel.
Warszawa@strauss-group.pl

SERWIS
Ogólnopolska infolinia
infolinia serwisu
serwisu
Ogólnopolska
tel. (61)
(61) 623
623 32
32 37
tel.
37
Serwis@strauss-group.pl
Serwis@strauss-group.pl

