
Dr. Coffee Coffeebar Plus  

Coffeebar Plus techninė informacija

Dr. Coffee Coffeebar Plus  
Unikali dviejų momentinių kaitinimo elementų 
kavos ruošimo sistema, turinti nuo 7 iki 21 gramo 
dozavimo diapazoną, užtikrina tobulai sodrų kavos 
skonį bei aromatą, o metalinis korpusas – 
ilgaamžiškumą ir patvarumą.

Valdykite kavos aparatą taip pat lengvai kaip ir 
savo telefoną – ypač patogiame, dideliame, 10.1 
colių, jutikliniame ekrane. Gaminkite mėgstamus 
gėrimus greitai ir paprastai, o jei norėsis – keiskite 
nustatymus ir eksperimentuokite.

Tyliai veikiančios plokščiosios keraminės girnos 
patikimai tarnaus daugelį metų, kaskart 
užtikrindamos nepriekaištingai tolygų kavos 
malimą. Pasinaudokite 9 lygių malimo rupumo 
reguliavimu ir išgaukite tobulą kavos skonį. Girnų 
gyvavimo ciklas net 500 kg.

Išnaudokite visas kavos aparato teikiamas naudas 
– interaktyviame ekrane transliuokite reklamą ar 
informacinius pranešimus, o meniu pritaikykite 
individualiems ar sezoniniams poreikiams. 
Patogiai ruoškite arbatą ar pašildykite puodelius, 
naudodami atskirą karšto vandens piltuvėlį. 

Reguliuojamos temperatūros pieno plakimo 
sistema paruoš aksominę pieno putą tiek iš pieno, 
tiek ir iš pieno miltelių, o automatinė prasiplovimo 
funkcija garantuos paprastą priežiūrą ir 
naudojimą. 

Vandentiekio jungtis

Vandentiekio jungties slėgis

Matmenys (P*G*A)

Svoris

Maitinimo šaltinis ir galingumas
220-240V~ 50/60Hz 140-170 W (šaldytuvas)

26.5 kg, 30 kg - šaldytuvas

220-240V~ 50/60Hz 2600-3100W

G3/4’ pereinant į G3/8’, 1.5M metalinė žarna

Max. 0,6 Mpa (6 barai)

34*54.5*62 cm, 31*43*64 cm - šaldytuvas
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Rekomenduojama norma

Kavos pupelių indo talpa

Miltelių indo talpa

Kavos tirščių indo talpa

Lašėjimo padėklo talpa

Vandens rezervuaro talpa

espresso (50 ml)

americano (210 ml)

cappuccino (220 ml)

karšto vandens

4 litrai

Kavos aparatas per valandą pagamina:

100 puodelių

80 puodelių

30 litrų

1,5 litro

200 puodelių per dieną

80 puodelių

1500 g

1200 g pieno, 2000 g šokolado miltelių

70 porcijų (porcija = 10 g kavos)

Galimybė prijungti prie vandentiekio

Vandens sistema 

Dviguba vandens siurblio sistema

Keraminis kavos malūnas

Miltelių talpa

Atskiras karšto vandens piltuvėlis

Ekranas (leidžia transliuoti reklamą)

Kava pagal individualius nustatymus

Galimybė programuoti receptus

Pieno sistemos prasiplovimo funkcija 

Taip

Taip

Modulinė, medžiaga - metalas

Taip

Su plokščiosiomis girnomis

Taip

Taip

10.1 colių spalvotas jutiklinis

Taip

Dviejų kaitinimo elementų

Taip

Automatinė

Coffeebar Plus konfigūracija

Coffeebar Plus aprašymas

Maksimaliai efektyvus, patrauklus ir funkcionalus – būtent taip sukur-
tas kavos aparatas Coffeebar Plus, kuris ne tik paruoš kavą, arbatą ar 
karštą šokoladą, bet ir integruotame dideliame ekrane reklamuos 
Jūsų verslą ar produktus. Padidintos talpos kavos pupelių bei miltelių 
indais, atskiru vandens piltuvėliu, dviguba vandens siurblių bei dviejų 
momentinių kaitinimo elementų sistemomis aprūpintas Coffeebar 
Plus sužavės vartotojus savo funkcionalumu, produktyvumu bei 
patikimumu. Kompaktiškas ir elegantiškas kavos aparatas pagamins 
net 200 puodelių kavos per dieną, o platus nustatymų pasirinkimas 
nustebins net ir išrankiausius kavos gurmanus. Coffeebar Plus patiki-
mai tarnaus ilgą laiką ir patenkins biurų, kavinių, restoranų, viešbučių, 
kavos salelių ar kitų komercinių vietų poreikius.

Coffeebar Plus našumas
Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą 

Patentuota kavos ruošimo sistema

Galimybė nuimti kavos ruošimo 
sistemą


