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Model

Wersja

Dysze

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]

 

Pojemność bojlera [l]

Zasilanie [V]

Moc [W]

 

Masa [kg]

Cena netto [PLN]

Ekspresy ciśnieniowe COMPASS Duobojler (DB) i COMPASS Multibojler (MB):

•

 

system pre-infusion - łagodne i równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (Compass DB)
 

Ekspresy kolbowe do kawy COMPASS

• wszystkie modele w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie wysokich kubków (do 15cm)

• elektroniczna kontrola temperatury w bojlerze wody i pary oraz w bojlearach grup zaparzających

COMPASS II DB

dwugrupowy, automatyczny

2 dysze do pary, 1 do wrzątku

750 x 600 x 590

10,5

230

3500 - 5500

60

14 970,-

COMPASS III DB

trzygrupowy, automatyczny

2 dysze do pary, 1 do wrzątku

960 x 600 x 590

12 

230

4200 - 6200

75

COMPASS II MB

dwugrupowy, automatyczny

2 dysze do pary, 1 do wrzątku

750 x 600 x 590

10,5

230

3700 - 6700

61

21 830,-

COMPASS III MB

trzygrupowy, automatyczny

2 dysze do pary, 1 do wrzątku

960 x 600 x 590

12

230

4300 - 8800

67

25 820,-18 990,-

• dostępne standardowe kolory: biały i czarny, opcjonalnie dostępne inne kolory 

• system Dual Bojler 1 bojler dla gorącej wody i pary oraz 1 wysoce wydajny bojler do kawy (Compass DB)

• system oszczędzania energii: podgrzewanie sekwencyjne, bojlery z izolacją cieplną, 
wstępne podgrzewanie bojlerów grup zaparzających w modelach Compass MB (Compass DB - opcjonalnie)

• możliwość zaprogramowania ilości i temperatury gorącej wody w modelach Compass MB 
(Compass DB - programowanie ilości w standardzie, temperatury - opcjonalnie)

• termoizolowane dysze pary w modelach Compass MB (Compass DB - opcjonalnie)

• system Multi Bojler 1 bojler dla każdej grupy i 1 główny bojler do wody i pary

• wizualizacja procesu i wszystkich parametrów ekstrakcji oraz cyfrowe zegary ekstrakcji 
dla każdej grupy w modelach Compass MB 

• oświetlenie LED zapewnia atrakcyjny wygląd i dobre warunki pracy baristy (Compass MB)

COMPASS III DB

• dwie dysze pary z opcjonalnym system Turbo Steam

COMPASS II MB

COMPASS II DB

COMPASS II MB


