KAFIJAS APARĀTS EGRO NEXT 2G QUICK MILK

Tehniskie dati
SKU
Produkta nosaukums
Dimensijas
Svars
Jauda
Tehniskā informācija

4157958
KAFIJAS APARĀTS EGRO NEXT 2G QUICK MILK
300 × 575 × 770 mm
57,000 kg
120 cups/h cappucino
380-415 V, 6,0 kW, 3NPE, 50/60 Hz, 70 dB
CW: 3/8"

Produkta apraksts
AUTOMĀTISKS KAFIJAS APARĀTS METOS EGRO NEXT 2G QUICK MILK
Metos Egro Next Quick milk 2G ir pilnīgi automātizēts espresso automāts.
Precizitāte, Šveices filtrēšanas tehnoloģija, moderns dizains, ērta lietošana.
Šim modelim klāt nāk pievienojams Quick milk piena dzesētājs.
Divas atsevišķas kafijas maļamās dzirnaviņas.
Divas atsevišķas kafijas pupiņu tvertnes (1kg katra).
Ierīces platums ir 300mm, tāpēc to var uzstādīt arī šaurās vietās.
Dažāda veida kafijas (Espresso, Café crema, Café Americano, Latte, Capuccino).
Iespējams pagatavot arī dzērienus no šķīstošo dzērienu pulveriem.
10 collu skārienjūtīgs ekrāns ar lielām, skaidrām dzērienu ikonām.
Īpaša uzmanība pievērsta tam, lai nezustu kafijas kvalitāte arī pīķa stundās.
Atsevišķas ūdens karsēšanas tvertnes, kas nepieciešamas dzērieniem un tvaikiem.
Kafijas dzirnaviņas ir automātiski regulējamas un ar ilgstošu darbspēju.
Apkope un uzpilde prasa tikai pāris minūtes dienā.
Tehniskos datus var lejupielādēt izmantojot USB portu.
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Iespējams arī uzstādīt tālvadību caur mobilo telefonu.
Metos Egro Next ir piemērots Restorāniem, viesnīcām, konferenču telpām, personāla ēdināšanas vietām.
Pateicoties klusajai darbībai, var lietot arī ofisos.
–Ieteicams nepārsniegt 250 kafijas tasītes dienā
– Savienojums ar 4-litru Quick Milk piena dzesētāju
–Stundā iespējams pagatavot 125 espresso tasītes
–Divas kafijas pupiņu tvertnes 2x1kg pupiņu
–Atkritumu tvertne jāiztukšo pēc apmēram 40 kafijas tasītēm
–Var izmantot divas dažādas kafijas pupiņas
–Kafijas dzirnaviņu asmeņi ir ar titāna pārklājumu
–Atsevišķs karstā ūdens krāns tējai, ar regulējamu temperatūru
–18g filtrēšanas kameras ietilpība
–Skaitītājs
–Liels, viegli lietojams 10 collu skārienjūtīgs ekrāns
–Var atlasīt 8 vai 16 ikonas ar produktu, kuras parādās uz sākumekrāna
–LED apgaismojums darba zonā
–Regulējams krāna augstums, kas ļauj izmantot arī lielās glāzes
–Ātri, viegli lietojama tīrīšanas programma
–Atsevišķi termo izturīgi nerūsējošā tērauda katli ūdenim un tvaikam
–USB savienojums un tālvadības iespēja savienojoties ar mobilo telefonu
–Var uzstādīt bildes un video, kurus rāda, kamēr kafija gatavojas
Piederumi (jāpasūta atsevišķi):
–Ūdens filtrs
–Tasīšu sildītājs
–Šķīstošo dzērienu pulvera trauks
–Piena dzesētājs
–GUM atkritumu tvertne (jāiztukšo pēc apmēram 70 kafijas tasītēm)
Rūpnīcas piedāvātās opcijas:
– 22g ietilpīgu filtrēšanas kameru
–FUM Quick milk dzesētājs iebūvēts kafijas aparāta apakšā
–CoolTouch - tvaika krāns
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