STH9

STH 9 là một chiếc máy có kích thước hạn chế,
nhưng nó không làm mất đi sự chuyên nghiệp mà đặc
trưng cho sản phẩm của chúng tôi.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Trọng lượng

Được trang bị công nghệ lò hơi đôi, cùng với điện tử cấp
cao, nó cho phép điều chỉnh nhiệt độ ổn định nhiệt và
năng lượng phi thường hiệu quả.
Các vật liệu được sử dụng là tốt nhất trên thị trường, với
cùng độ vững chắc và độ tin cậy như những thứ được sử
dụng cho sản phẩm chuyên nghiệp của chúng tôi.

1 group

41 Kg

Đóng gói

55 Kg

Nồi hơi

3l

Nguồn (chế độ thay thế)

1400 W

Nguồn (chế độ kết hợp)

2600 W

Nguồn điện

50-60 Hz

Voltage

220-240 V

Kích thước

D 50 cm
W 40 cm
H 45 cm

STH 9 1 group
mô hình tùy chỉnh
sơn đen, gốm sứ đen
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
•
•
•
•
•
•
•

Khung hoàn toàn bằng thép không gỉ •
Nồi hơi thép không gỉ cách nhiệt 3L •
Nhóm bão hòa 7,5 kg
•
Hệ thống P.I.D thế hệ mới nhất
•
Chức năng tưới nước có thể điều chỉnh
Bơm quay bên trong 100 lít / giờ
•
Bồn nước gốm 3 L

Bộ thoát nước bằng gốm
Hỗ trợ cốc sứ
Được thiết kế để kết nối nước
Đồng hồ bấm giờ chiết xuất
Máy có thể tùy chỉnh
(xem danh sách tùy chỉnh)

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* STH9 1 GROUP
Sơn tĩnh điện: Trắng/đen.
Sơn tĩnh điện: tất cả màu (RAL)
Sơn tĩnh điện tổng hợp: Trắng/đen
Sơn tĩnh điện tổng hợp: tất cả màu (RAL)
Đèn Led (trước và sau)
Đèn Led màu (bạn có thể chọn màu bằng điều khiển từ xa)
Bánh xe hơi Anodized STH9 màu / vàng / đồng / mạ crôm
Tay cầm bằng gỗ portafilter óc chó / sồi
Tay cầm portafilter bằng gỗ ô liu
Bàn phím vòng gỗ óc chó
Bàn phím vòng gỗ ô liu
Bàn phím vòng nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bàn phím vòng da
Tay cầm portafilter bằng da

* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€ 460,00
€ 922,00
€ 738,00
€ 1476,00
€ 325,00
€ 538,00
€ 117,00

Logo theo yêu cầu

€ 76,00
€ 76,00
€ 65,00
€ 73,00
€ 48,00
€ 45,00
€ 125,00

Vòi cà phê bọc đồng đơn / đôi

Grouphead tráng đồng XLVI
Grouphead tráng vàng XLVI
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: Trắng / Đen
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: tất cả màu (RAL)
Thân Portafilter tráng đồng
Thân Portafilter tráng vàng
Vòi cà phê tráng vàng đơn / đôi
Vỏ nhôm Anodized cho oled màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bộ dụng cụ pha chế trước group - hướng dẫn sử dụng

variable price
€ 149,00
€ 149,00
€ 114,00
€ 228,00
€ 35,00
€ 63,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 19,00
-,00
€

STH 9
Standard model 2 groups

STH9
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng

SOUTH 9 được trang bị với
một công nghệ multibolier,
cùng với trình độ cao
điện tử, cho phép để điều
chỉnh nhiệt độ, ổn định và
hiệu quả năng lượng.
Được đề xuất cho chuyên
sâu sử dụng, nó đảm bảo độ
tin cậy trong hoạt động với
khối lượng lớn.
Có sẵn 2 & 3 groups

2 groups

68 Kg

Nồi hơi

14 l

Công suất cơ bản

5700 W

Công suất Model P

6200 W

Voltage

220-240 V

Kích thước

D 55 cm
W 73 cm
H 55 cm

STH9

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
Công nghệ Multibolier
Nhóm bão hòa 7,5 kg
Hệ thống P.I.D thế hệ mới nhất
Khung cách nhiệt hoàn toàn bằng
thép không gỉ / đồng
• Bơm quay bên trong 150 lít /h
•
•
•
•

Fingerboard “Sử dụng dễ dàng”: cấu
hình theo một cách rất trực quan và
thoải mái khi chạm vào
• Màn hình LCD cảm ứng và đồng hồ bấm
giờ đo chiết xuất
• Cài đặt:
•

Automatic switch on /off Eco
mode
• Dòng chảy mượt mà:
Vệ sinh tự động
phân phối ngọt ngào & ổn định cho kết Cảnh báo bảo trì
cấu mịn như nhung, đồng nhất vào cốc •
Quầy
cà phê
• Steam box: cho phép điều chỉnh

áp suất và lưu lượng hơi nước
để tạo ra
một loại kem đặc và ngậm nước

•

Máy có thể tùy chỉnh
(xem danh sách tùy chỉnh)

3 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng

103 Kg

Nồi hơi

21 l

Công suất

7200 W

Công suất Model P
Voltage

8200 W

Kích thước

D 55 cm

220-240 V
W 95 cm
H 55 cm

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* STH9 2 - 3 GROUPS
Sơn tĩnh điện : Trắng / đen
Sơn tĩnh điện: tất cả màu (RAL)
Sơn tĩnh điện total: White / Black
Sơn tĩnh điện total: tất cả màu (RAL)
Wifi: Dùng cho thiết lập và kiểm tra máy bằng điện thoại thông minh
Đèn led (phía trước & sau)
Đèn Led màu (bạn có thể chọn màu bằng điều khiển từ xa)
Bánh xe hơi Anodized STH9 màu / vàng / đồng / mạ crôm
Tay cầm bằng gỗ portafilter óc chó / sồi
Tay cầm bằng gỗ portafilter ô liu
Bàn phím vòng gỗ óc chó
Bàn phím vòng gỗ ô liu
Bàn phím vòng nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bàn phím vòng da
Tay cầm portafilter bằng da
Thân sau bằng da
Logo tùy chỉnh trên nồi hơi
Logo tùy chỉnh
Ốp lưng gỗ: gỗ óc chó / gỗ sồi
Dải gỗ ô liu phía sau

* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€ 768,00
€ 1537,00
€ 1291,00
€ 2583,00
€ 350,00
€ 325,00
€ 538,00
€ 117,00
€ 76,00
€ 76,00

€ 65,00
€ 73,00
€ 48,00
€ 45,00
€ 125,00
€ 1600,00
€ 267,00
variable price
€ 400,00
€ 540,00

Grouphead tráng đồng XLVI
Grouphead tráng vàng XLVI
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: trắng/đen
Sơn tĩnh điện grouphead XLVI: tất cả màu (RAL)
Thân Portafilter tráng đồng
Thân Portafilter tráng vàng
Vòi cà phê bọc đồng đơn / đôi
Vòi cà phê tráng vàng đơn / đôi
Vỏ nhôm Anodized cho oled

màu / vàng / đồng / mạ crôm

Kính phía sau
Nồi hơi sơn: tất cả màu (RAL)
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Module lọc cà phê
Kit làm ấm tách
Bộ dụng cụ pha chế trước nhóm - hướng dẫn sử dụng

€ 149,00
€ 149,00
€ 114,00
€ 228,00
€ 35,00
€ 63,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 19,00
€ 800,00
€ 294,00
€ 21,00
€ 48,00
€ 92,00
€ -,00

** tất cả các hình ảnh chỉ dành cho mục đích minh họa. Các mô hình cơ bản
và tùy chỉnh có thể thay đổi.

