
Stilingas, kompaktiškas ir ekonomiškas superautomatas savo turimų 
funkcijų gausa prilygsta kavinėms skirtiems profesionaliems kavos 
aparatams. Keraminės kavos malūnėlio girnos bei patentuota dviejų 
kaitinimo elementų kavos ruošimo sistema suteiks galimybę 
eksperimentuoti ir džiuginti svečius bei darbuotojus naujais kavos 
skoniais. Interaktyvus 7 colių jutiklinis ekranas leis išsirinkti mėgstamą 
kavą iš 24 kavos gėrimų įvairovės, keisti proporcijas ar plakti pieną 
būtent taip, kaip mėgstate. Elegantiškas bei tyliai veikiantis Dr. Coffee 
F10 idealiai tinka biurams, konferencijų salėms, salelėms ir puikiai 
dera net prie įmantriausio interjero.

Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą 

Dr.  Coffee F10 našumas

Dr.  Coffee F10 techninė informacija
Dr.  Coffee F10 konfigūracija

Dr.  Coffee F10 aprašymasDr. Coffee F10 
Unikali patentuota kavos ruošimo sistema, turinti 
5 išankstinio drėkinimo režimus bei platų 
dozavimo diapazoną (nuo 7 iki 16 gramų), pilnai 
atskleidžia nepakartojamą kavos aromatą. 19 
barų slėgio ekstrakcijos sistema išvirs puikų 
espresso su kvapnia, auksine puta.

Inovatyvus, net 500 kg gyvavimo ciklo kavos 
malūnas su plokščiosiomis keraminėmis girnomis 
tolygiai sumala kavos pupeles, išryškindamas 
unikalų kavos skonį.

Patogus 7 colių spalvotas jutiklinis ekranas leis 
išsirinkti norimą kavą vienu prisilietimu. Itin lengvai 
galėsite reguliuoti kavos pupelių kiekį, kavos 
paruošimo laiką ir temperatūrą, kurti bei saugoti 
savo receptus.

Mėgaukitės nepriekaištingos kokybės pieno puta, 
kurią paruoš inovatyvi aukštos temperatūros 
pieno plakimo sistema. Su integruota 
prasiplovimo funkcija pieno sistemą išvalysite be 
jokio vargo.

Vandens tiekimo būdo pasirinkimas leidžia 
priderinti kavos aparatą įvairiems poreikiams ir 
vietoms. Galėsite rinktis tarp 4 litrų talpos vandens 
bako arba išorinio rezervuaro.

Pupelių talpa turi sandarų dangtelį, kuris 
nepraleidžia drėgmės ir ilgą laiką išsaugo kavos 
pupelių skonį ir aromatą.

Rekomenduojama norma

Kavos pupelių indo talpa

Kavos tirščių indo talpa

Vandens rezervuaro talpa

Reguliuojamo aukščio piltuvėlis

Pagaminama  per valandą: Po 1 puodelį Po 2 puodelius 

espresso (50 ml) 70 puodelių 100 puodelių

americano (240 ml) 50 puodelių /

cappuccino (180 ml) 50 puodelių 60 puodelių

karšto vandens 15 litrų

8-16 cm

Dr.  Coffee F10

30 puodelių per dieną

500 g

50 porcijų (porcija = 10 g kavos)

4 litrai

Maitinimo šaltinis ir galingumas

Matmenys (P*G*A)

Kavos aparato svoris

220V 50Hz 1450W

34*50*43 cm

15 kg 

2 vandens tiekimo būdai

Keraminis kavos malūnas

Ekranas (galima transliuoti reklamą)

Kava pagal individualius nustatymus

Standartinis gėrimų pasirinkimas

Galimybė programuoti receptus

Karštas vanduo

Pieno sistemos prasiplovimo funkcija 

Pieno putos reguliavimas

Su plokščiosiomis girnomis

Laikas, temperatūra

Taip

24

Taip

Taip

Taip

Taip

drcoffee-lietuva.lt

7 colių, spalvotas, jutiklinis

Patentuota kavos ruošimo sistema

Mygtuko paspaudimu


