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Model Pacifi c Multibojler II – 2 grupowy

Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] 750 x 660 x 610

Poj. bojlera wrzątku i pary [l] / moc [kW] 12/3500

Poj. bojlera zaparzania kawy [l] / moc [kW] 2 x 0,5 / 1500

Ciś. zaparzania [bar] 8-9

Ciś. pompy [bar] 16

Temper. zaparzania [°C] 93-97

Zasilanie [V] 230 / 400-2N

Moc [W] 7000

Waga [kg] 62

Cena netto [PLN] 16 877,-

Ekspres ciśnieniowy PRESTIGE PACIFIC MULTIBOILER II i III:
• jeden główny bojler do wrzątku i pary + dwa lub trzy niezależne bojlery zaparzania kawy, po jednym dla każdej grupy

 - barista może ustawić niezależnie parametry temperatury głównego bojlera, każdego bojlera grupy oraz każdej 

 grupy (elektroniczna kontrola temperatury),

 Pacifi c Multibojler II (dwugrupowy) – dwa niezależne bojlery do zaparzania kawy,

 Pacifi c Multibojler III (trzygrupowy) – trzy niezależne bojlery do zaparzania kawy

• system PID - redukcja wahań temperatury każdej grupy do maksimum +/- 0,4°C, co gwarantuje nieograniczoną 

 liczbę zaparzonych kaw w tej samej temperaturze,

• dwie dysze do pary, jedna dysza do wrzątku,

• funkcja wstępnego zaparzania (static pre-infusion),

• przystosowane do korzystania z normalnych fi liżanek oraz do wysokich szklanek do kawy latte, do 18 cm wysokości 

 (TALL CUP),

• tryb eco, pozwalający na redukcję zużycia mocy do 50%,

• automatyczny program samooczyszczenia grup,

• automatyczne napełnienie dzięki wbudowanej pompie wody,

• możliwość zaprogramowania ilości serwowanego wrzątku,

• izolowane termicznie dysze do pary,

• wyświetlacz z możliwością programowania zegara, cyfrowym licznikiem wydanych kaw, informacjami o błędach,

 z możliwością kontroli i regulacji temperatury bojlerów oraz grup i czasu ekstrakcji, niezależnie dla każdej grupy,

• podgrzewacz fi liżanek,

• oświetlenie LED 

 powierzchni roboczej.

Ekspres ciśnieniowy PACIFIC MULTIBOILER

Pacifi c Multiboiler II

(wykończenie wersja korek - opcja, na zamówienie)

Opcjonalnie (na zamówienie):

wersja biała, czerwona, czarna, korek


