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Link do produktu: https://vend.pl/optifresh-bean-2-ng-p-199.html

OPTIFRESH BEAN 2 NG
Cena brutto

16 234,77 zł

Cena netto

13 199,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

1004716

Producent

ANIMO

Opis produktu
Cena podana za 1 szt.

ANIMO OPTIFRESH BEAN 2 NEW GENERATION
automat na kawę mieloną z zaparzaniem przelewowym oraz młynkiem na kawę ziarnistą

Parzenie przelewowe otrzymało nowy wygląd: OptiFresh od Animo.
Automat do kawy o wyjątkowym wyglądzie zapewni doskonałą w smaku kawę parzoną w sposób przelewowy.
Dodatkowo wersja BEAN wyposażona jest w młynek na kawę ziarnistą.
Kawa oraz napoje kawowe, które będziesz mógł serwować po naciśnięciu jednego przycisku.
OptiFresh jest łatwy w codziennej eksploatacji oraz łatwy w obsłudze.
INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa produktu:

ANIMO OPTIFRESH BEAN 2 NG

Nr Art.:

1004716

Młynek / zaparzanie
przelewowe:

TAK / filtr stały

Wymiary (szer. x gł. x
wys.):

409 x 575 x 865 mm

Ilość pojemników:
Ilość mikserów:

1 + 1 (kawa mielona 2.2 kg + 1 produkt instant
ok 3.2 kg)
1

INFORMACJE HANDLOWE:
obudowa oraz wiele elementów wykonanych jest ze stali nierdzewnej
młynek ceramiczny (Ditting®, wytrzymałość - 300.000 filiżanek)
modele na kubki oraz termosy
podwójne serwowanie napoju - prawdziwe doświadczenie espresso
oddzielne podawanie wrzątku
podświetlenie LED zmieniające kolory (OptiLight)
możliwość regulowania mocy kawy oraz ilości mleka i cukru
przycisk STOP

wygenerowano w programie shopGold

program czyszczenia na panelu sterowania
rejestracja wydanych napojów
regulowana temperatura
regulowana ilość obrotów miksera
4 regulowane nóżki do wygodnego poziomowania
tryb inteligentnego oszczędzania energii
izolowana konstrukcja bojlera wykonana jest ze stali nierdzewnej
bojler posiada zabezpieczenie przed pracą na sucho
przystosowany do pracy z różnymi systemami płatności (MDB)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
pojemnik na kawę ziarnistą (wersja OptiFresh Bean) - 5.9 l / 2.200 g / 290 kaw
pojemność bojlera - 3,0 l; moc: 2.200 W
czas serwowania napoju (120 ml): 28 s
regulowana wysokość tacki na filiżankę: 60 - 115 mm
max wysokość naczynia: 167 mm
podłączenia elektryczne: 220 - 240 V / 50 - 60 A / 2.275 W
podłączenie wody 3/4 "
pojemnik na fusy: 6 l (ok. 130 filiżanek)

WYBÓR NAPOJÓW (zależy od rodzaju produktów użytych w pojemnikach):

Napój

OptiFresh 2 NG

Kawa (termosy)

konfiguracja fabryczna

Kawa z mlekiem

konfiguracja fabryczna

Kawa z cukrem
Kawa z mlekiem i
cukrem
Czekolada

wybór opcjonalny

1

Kawa z czekoladą

wybór opcjonalny

1

Cappuccino

konfiguracja fabryczna

Wiener melange
Latte macchiato

konfiguracja fabryczna

Espresso

wybór opcjonalny

1

Podwójne espresso

wybór opcjonalny

1

Gorąca woda

konfiguracja fabryczna

Herbata

wybór opcjonalny

1

wybór opcjonalny

1

Cappuccino z cukrem
Espresso z cukrem
Espresso czekoladowe
Mleko czekoladowe

1

) wybór opcjonalny zależy rodzaju od użytych produktów

Pobierz katalog OptiFresh:

Pobierz ulotkę OptiBean:

wygenerowano w programie shopGold

Zobacz film reklamowy:

Przejdź na stronę producenta:

wygenerowano w programie shopGold
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