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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.

1 group

STEAM HAMMER LEVER
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Trọng lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

55 Kg
5,5 l
2900 W
220-240 V
D 57 cm
W 49 cm
H 60 cm

STEAM HAMMER LEVER

2 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Trọng lượng
Nồi hơi
Công suất

Steamhammer Leva standard model

Voltage
Kích thước

2 groups

XLVI Steamhammer Lever: chiếc máy pha cà phê
truyền thống này được yêu thích và được rất nhiều thế hệ
đánh giá cao vì sự đơn giản và chất lượng của nó.

Phụ kiện:

Sự hiện diện của nhóm thủ công mang lại độ tin cậy
cho máy móc và đảm bảo hiệu suất tuyệt vời của sản
phẩm cuối cùng.

• Dòng chảy mượt mà: dòng chảy pha chế ngọt ngào và ổn định cho

• Underlevel Spear: cho phép điều chỉnh liền mạch

một ly cà phê espresso được tạo ra với kết cấu đồng nhất mượt mà
• Steambox: nó cho phép cá nhân hóa áp suất và lưu lượng hơi nước để

có được một loại kem nhỏ gọn và ngậm nước
• Mug bowl: lưới có thể đảo ngược này tạo điều kiện thuận lợi cho việc

quản lý các cốc có kích thước khác nhau
• Máy có thể tùy chỉnh (xem danh sách tùy

chỉnh)

STEAM HAMMER LEVER

66 Kg
14 l
3500 W
220-240 V
D 57 cm
W 73 cm
H 60 cm

3 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

85 Kg
21 l
4500 W
220-240 V
D 57 cm
W 93 cm
H 60 cm

STEAM HAMMER ELECTRONIC

1 group

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

55 Kg
5,5 l
2900 W
220-240 V
D 57 cm
W 49 cm
H 60 cm

STEAM HAMMER ELECTRONIC

2 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage

Steamhammer elettronica
XLVI Electronic Steamhammer: máy pha cà phê này cho
phép người vận hành để cài đặt trước lượng nước để chiết
xuất cà phê.
Được khuyến nghị sử dụng chuyên nghiệp, máy đảm bảo độ
tin cậy trong các quán có khối lượng khách lớn.
Máy có các model 1, 2 hoặc 3 nhóm chiết xuất cà phê và bạn
có thể chọn bàn phím yêu thích của mình với 5 hoặc 7 nút.
Các tính năng chính:
•
•
•
•

Hệ thống P.I.D.
Màn hình LCD
Tự động tắt
Tiết kiệm năng lượng

Kích thước

Model tùy chỉnh: 2 groups

• Quầy cà phê
sơn đen, bộ đồ gỗ óc chó
• Vệ sinh tự động
• Cảnh báo bảo trì
• Dòng chảy mượt mà: dòng chảy pha chế ngọt ngào và ổn định

cho một ly cà phê espresso được tạo ra với kết cấu đồng nhất
• Hộp hơi nước: nó cho phép cá nhân hóa áp suất và lưu lượng hơi
nước đến có được một loại kem nhỏ gọn và ngậm nước
• Bảng ngón tay “dễ sử dụng”: nó được hình thành theo cách rất trực
quan và thoải mái khi chạm vào. Có sẵn 4 hoặc 7 nút
• Bát cốc (Mug bowl): lưới có thể đảo ngược này tạo điều kiện thuận
lợi cho việc quản lý các cốc có kích thước.
• Máy có thể tùy chỉnh

(xem danh sách tùy chỉnh)

66 Kg
14 l
3500 W / 4000 W
220-240 V
D 57 cm
W 73 cm
H 60 cm

STEAM HAMMER ELECTRONIC

3 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

85 Kg
21 l
4500 W / 5000 W
220-240 V
D 57 cm
W 93 cm
H 60 cm

1 group

STEAM HAMMER CATTIVA
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

55 Kg
5,5 l
2900 W
220-240 V
D 57 cm
W 49 cm
H 60 cm

STEAM HAMMER CATTIVA
ITEM 1100008 (standard)

2 groups
€ 7.082,00

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

Steamhammer cattiva

XLVI Steamhammer “Cattiva”: máy pha cà phê này cho phép
người vận hành đặt trước lượng nước để chiết xuất cà phê.

Tiết kiệm năng lượng
Model tùy chỉnh: 2 groups
Quầy cà phê
Sơn đen, gỗ óc chó, khung kit đồng
Vệ sinh tự động
Cảnh báo bảo trì
Dòng chảy mượt mà: dòng chảy pha chế ngọt ngào và ổn định cho
Nó có sẵn với một, hai hoặc ba nhóm chiết xuất cà phê và bạn có
một ly cà phê espresso được pha với kết cấu đồng nhất mượt mà
thể chọn bàn phím yêu thích của bạn với 5 hoặc 7 nút.
• Fingerboard “dễ sử dụng”: nó được hình thành theo cách rất trực
Các tính năng chính:
quan và thoải mái khi chạm vào. Có sẵn 4 hoặc 7 nút
•
Bát cốc: lưới có thể đảo ngược này tạo điều kiện thuận lợi cho việc
• Hệ thống nhiệt P.I.D
quản lý các cốc có kích thước.
• Điện tử tiên tiến

•
•
Được khuyến nghị sử dụng chuyên sâu, nó đảm bảo độ tin cậy •
•
trong các công trình có khối lượng.
•

•
•
•

Hiển thị màn hình cảm ứng TFT (màu sắc)
Nhiệt độ đầu dò cà phê
Tự động tắt

• Máy có thể tùy chỉnh

(xem danh sách tùy chỉnh)

STEAM HAMMER CATTIVA

66 Kg
14 l
3500 W / 4000 W
220-240 V
D 57 cm
W 73 cm
H 60 cm

3 groups

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng
Nồi hơi
Công suất
Voltage
Kích thước

85 Kg
21 l
4500 W / 5000 W
220-240 V
D 57 cm
W 93 cm
H 60 cm

TÙY CHỈNH / PHỤ KIỆN* STEAMHAMMER
Sơn tĩnh điện (thân máy-không có bảng điều khiển): Trắng/đen

€ 573,00
Sơn tĩnh điện: tất cả màu (chỉ thân máy-không có bảng điều khiển) (RAL) € 852,00

Tay cầm portafilter bằng da

Sơn tĩnh điện (toàn thân): Trắng / Đen

€ 726,00
€ 948,00
€ 350,00

Logo tùy chỉnh trên nồi hơi

€ 325,00
€ 538,00
€ 212,00
€ 36,00
€ 261,00

Dải gỗ ô liu phía sau

Sơn tĩnh điện (tất cả các màu) (toàn thân) (RAL)
Wifi: Dùng cho thiết lập và kiểm tra máy bằng điện thoại thông minh
Đèn Led (phía sau và phía trước)
Đèn Led màu (bạn có thể chọn màu bằng điều khiển từ xa)
Bánh xe hơi nhôm Anodized
Tay cầm bằng nhôm cho bánh hơi
Bánh xe hơi nhôm Anodized màu / vàng / đồng / mạ crôm each.
Tay cầm bằng nhôm cho bánh hơi màu / vàng / đồng / mạ crôm
Bánh xe hơi bằng gỗ óc chó / sồi
Tay cầm bằng gỗ cho bánh xe hơi bằng gỗ óc chó / gỗ sồi
Bánh xe hơi bằng gỗ ô liu
Tay cầm bằng gỗ ô liu bánh hơi
Bánh xe hơi sơn trắng / đen
Tay nắm bánh hơi sơn trắng / đen
Bánh xe hơi sơn tất cả các màu (RAL)
Bánh xe hơi sơn tất cả các màu (RAL)
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
* Giá tùy chỉnh khi đặt hàng

€ 54,00
€ 200,00
€ 28,00
€ 261,00
€ 37,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 116,00
€ 116,00
€ 76,00
€ 76,00
€ 65,00
€ 73,00
€ 48,00
€ 45,00

Thân sau bằng da
Logo tùy chỉnh
Dải gỗ phía sau gỗ óc chó / sồi
Đầu nhóm tráng đồng
Đầu nhóm tráng vàng
Bột sơn grouphead: Trắng / đen
Tiêu đề nhóm sơn bột: 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
Kính sau
Nồi hơi màu: tất cả màu (RAL)
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized mỗi màu
Cảm ứng màn hình che phủ Anodized vàng / đồng / mạ crôm
Máy trộn nước
Lọc cà phê mô-đun
Flat Grill
Lưới nâng espresso 5,5 cm (phù hợp với flat grill)
Lưới nâng espresso 7,5 cm. (phù hợp với flat grill)
Bộ ấm chén

€ 125,00
€ 1600,00
€ 267,00
variable price
€ 400,00
€ 540,00
€ 112,00
€ 176,00
€ 112,00
€ 227,00
€ 35,00
€ 63,00
€ 16,00
€ 24,00
€ 800,00
€ 294,00
€ 21,00
€ 48,00
€ 144,00
€ 1250,00
€ 187,00
€ 74,00
€ 80,00
€ 92,00

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

