
F2 Dane techniczne 

F2 Parametry F2 Wprowadzenie 
F2 to w pełni automatyczny profesjonalny ekspres do kawy, który 
został stworzony do użytkowania w hotelach, restauracjach, 
kawiarniach oraz biurach z myślą o dążeniu do doskonałości. 
Innowacyjna jednostka zaparzająca, w którą został wyposażony ekspres 
pozwala przygotować dowolny napój na bazie kawy w sposób w jaki 
przygotowałby ją barista.  

F2 Cechy kluczowe 
• Ekspres wyposażony jest w intuicyjny, dotykowy panel                       

o przekątnej 10,1 cala z przejrzystym interfejsem. 

• Dwa młynki z ceramicznymi płaskimi żarnami dokładnie mielą 
ziarna kawy, wydobywając przy tym ich niepowtarzalny smak    
i aromat.   

• Innowacyjny system spieniania mleka sprawia, że pianka jest 
bardzo gładka a mechanizm posiada intuicyjny system 
samooczyszczania.  

• Nowoczesna jednostka zaparzająca gwarantuje długą 
żywotność i powtarzalną jakość w każdej filiżance kawy. 

• Ekspres posiada w standardzie przyłącze wody oraz 
wewnętrzny zbiornik. 

F2 Opcje 
• Lodówka (3,5L) z podgrzewaczem do filiżanek  

• Zbiorniki na produkty instant (2 sztuki) 

• System Telemetrii + System płatności elektronicznych 

• Zrzut fusów 

DR. COFFEE F2 

Rekomendowana wydajność ekspresu 300 produktów 

Wydajność godzinowa 

Espresso 128 

Kawa czarna 115 

Cappuccino 100 

Gorąca woda 32L 

Pojemność zbiornika na wodę 4L 

Pojemność zbiorników na ziarno ok. 2 x 1200 g 

Pojemność zbiorników na produkty instant 

Mleko w proszku / Czekolada 
600 g / 1000 g 

Pojemność pojemnika na fusy 
ok. 100 sztuk 

(przy 10 g/produkt) 

Ekspres 

Napięcie / Moc 

220-240V 50/60Hz 
3400 – 3800 W 

Lodówka z podgrzewaczem 

Napięcie / Moc  

220-240V 50/60Hz 
140 – 170 W 

Przyłącze wody G3/4’ 150 cm 

Ciśnienie wody  0.8 – 6 Bar 

Ekspres  

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 
34 x 54 x 83 cm 

Lodówka z podgrzewaczem 

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) 
31 x 46 x 61 cm 

Waga 

Ekspres / Lodówka z podgrzewaczem 
35,5 kg / 32,5 kg 

Strauss Cafe Poland Sp. z o. o.  

CENTRALA POZNAŃ 
Swadzim, ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne 

tel. (61) 816 68 52 
Poznan@strauss-group.pl 

BIURO WARSZAWA 
Warszawa, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa 

tel. (22) 533 36 60 
Warszawa@strauss-group.pl 

SERWIS 
Ogólnopolska infolinia serwisu 

tel. (61) 623 32 37 
Serwis@strauss-group.pl 




