XLVI OPERAI DEL VAPORE
Vision
Chúng tôi là kỹ sư, thợ thủ công, những người mơ mộng.
Chúng tôi tin tưởng vào phẩm chất cá nhân cũng như khả năng làm việc nhóm.
Chúng tôi đã làm việc cả đời với thiết bị cà phê.
Cà phê đã trở thành triết lý của chúng tôi theo cách chúng tôi đổi mới và cải tiến.
Chúng tôi muốn cung cấp cho tất cả các nhân viên pha chế kiến thức và chuyên môn của mình để họ được tự do, sáng tạo
và phục vụ những sản phẩm độc đáo.

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

55 VOLANTE ELECTRONIC
multiboiler/multisteam
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Trọng lượng

92 Kg

Công suất

5000 W

Voltage

220-240 V

Kích thước

D 62 cm
W 76 cm

55 Volante standard model 3 groups
Với 55 VOLANTE chúng tôi muốn cung cấp cho nhân viên pha chế nhiều công cụ nhất có thể để cho
phép anh ta tùy chỉnh và kiểm soát công việc. Các nhóm cà phê độc lập (bão hòa) cho phép cài đặt
các nhiệt độ khác nhau Nồi hơi độc lập cho phép cài đặt các áp suất khác nhau.
Đầu dò nhiệt độ và bộ đếm thời gian trên đũa hơi cho phép nhân viên pha chế hoàn toàn kiểm soát
việc đánh sữa và chiết suất. Chúng tôi đã thực hiện dễ dàng với 55 VOLANTE: tất cả các bảo trì
thông thường và đột xuất đều có thể được thực hiện từ phía trước của máy, giảm một nửa thời gian
và thực hiện can thiệp dễ dàng hơn. Các vật liệu chúng tôi sử dụng và độ bền của chúng khiến nó trở
thành một cỗ máy độc nhất vô nhị.
• Dòng chảy mượt mà: dòng chảy pha
Đặc tính:
chế ngọt ngào và ổn định cho một ly cà
• Multiboiler / Multisteam
phê espresso được tạo ra với kết cấu
• Hệ thống P.I.D.
• mượt mà đồng nhất
• Hiển thị màn hình cảm ứng TFT
Fingerboard "dễ sử dụng":
• Nhiệt độ đầu dò đường ống hơi
nó được hình thành theo cách rất trực
• Hẹn giờ chiết xuất và xông hơi cafe
quan
và thoải mái khi chạm vào
•
• Tự động tắt
Khay nhỏ giọt: lưới có thể điều chỉnh,
• Tiết kiệm năng lượng
tạo điều kiện quản lý các cốc có kích
• Bộ đếm cà phê
thước khác nhau. Nó giúp làm việc với
• Vệ sinh tự động
các định dạng cốc khác nhau.
• Cảnh báo bảo trì
• Máy có thể tùy chỉnh
• Đèn led
(xem danh sách tùy chỉnh)

2 groups

H 60 cm

55 VOLANTE ELECTRONIC
multiboiler/multisteam

3 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Trọng lượng

106 Kg

Công suất

6000 W

Voltage

220-240 V

Kích thước

D 62 cm
W 96 cm
H 60 cm

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN * 55 VOLANTE
Màu sơn: Trắng / đen
Màu sơn: Tất cả các màu (RAL)
Màu sơn tổng hợp: Trắng / đen.
Màu sơn tổng hợp: tất cả các màu (RAL)
Các mặt nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Wi-Fi: Đối với thiết lập và kiểm tra máy bằng Smarphone
Đèn Led (phía sau và phía trước)
Đèn Led màu (bạn có thể chọn màu bằng điều khiển từ xa)
Bánh hơi 55V Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm
Tay cầm bằng gỗ portafilter óc chó / sồi
Tay cầm bằng gỗ portafilter ô liu
Bàn phím vòng nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm

€ 768,00
€ 1.537,00

Tay cầm portafilter bằng da

€ 125,00

Đầu nhóm tráng đồng XLVI

€ 1.291,00
€ 2.583,00
€ 490,00
€ 350,00

Đầu nhóm tráng vàng XLVI

€ 149,00
€ 149,00
€ 114,00
€ 228,00

€
€

325,00
538,00

Thân Portafilter tráng vàng

€
€
€
€

117,00
76,00
76,00
96,00

Vòi cà phê tráng vàng đơn / đôi

Đầu nhóm sơn tĩnh điện XLVI: Trắng / Đen
Đầu nhóm sơn bột XLVI: mỗi màu (RAL)
Thân Portafilter tráng đồng
Vòi cà phê bọc đồng đơn / đôi
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized vàng / đồng / mạ crôm
Bộ dụng cụ pha chế trước nhóm - hướng dẫn sử dụng
Bộ kết nối nồi hơi

* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€
€
€
€

35,00
63,00
16,00
24,00

€ 21,00
€ 48,00
€ -,00
€ 70,00

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

