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Dr.  Coffee F12 Big Plus našumas

Dr.  Coffee F12 Big Plus techninė informacija

Maitinimo šaltinis ir galingumas

Vandentiekio jungtis

Vandentiekio jungties slėgis

Matmenys (P*G*A)

Svoris

220-240V~ 50/60Hz 2750-3300W

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

Maksimaliai 600KPa (6Bar)

41*50*58 cm

18 kg

Rekomenduojama norma

Kavos pupelių indo talpa

Kavos tirščių indo talpa

Vandens rezervuaro talpa

Pagaminama per valandą: Po 1 puodelį Po 2 puodelius 

espresso 70 puodelių 100 puodelių

americano 70 puodelių 100 puodelių

cappuccino 60 puodelių 100 puodelių

karšto vandens

Dr.  Coffee F12 Big Plus

100 puodelių per dieną

1000 g

70 porcijų (porcija = 10 g kavos)

8 litrai

25 litrus

3 vandens tiekimo būdai

Galimybė prijungti prie vandentiekio

Dviguba vandens siurblių sistema 

Keraminis kavos malūnas

Ekranas (galima transliuoti reklamą)

Kava pagal individualius nustatymus

Galimybė programuoti receptus

Šalta kava

Karštas vanduo

Pieno sistemos prasiplovimo funkcija 

Pieno putos reguliavimas

Taip

Dviejų kaitinimo elementų

Taip

Taip

Su plokščiosiomis girnomis

7.1 colių, spalvotas, jutiklinis

Taip

Taip

Taip

Taip

Automatinė

Laikas, temperatūra

Atskleiskite kavos aromato paslaptį! Elegantiškas, rafinuoto dizaino 
F12 modelis – tai Dr. Coffee pasididžiavimas, kuris papuoš net 
įmantriausią interjerą ir patrauks Jūsų dėmesį dėl itin aukšto našumo 
ir plataus funkcionalumo. Pažangiausiomis technologijomis, dviguba 
vandens siurblio sistema ir itin didelėmis talpomis aprūpintas 
superautomatas pagamins daugybę skirtingų kavos gėrimų ir 
visiškai patenkins biurų, kepyklų, VIP, poilsio bei savitarnos zonų 
poreikius.

Inovatyvus kavos malūnas su plokščiosiomis 
keraminėmis girnomis išryškina nepakartojamą 
kavos aromatą, efektyviai išsklaido karštį, užtikrina 
tylų veikimą bei preciziškai tikslų kavos malimą. 
Malimo rupumas yra koreguojamas, o kavos 
malūno gyvavimo ciklas net 500 kg.

Ypač efektyvi dviguba vandens siurblių sistema 
sutrumpina laukimo laiką ir leidžia pagaminti 
plačią gėrimų įvairovę – nuo karšto vandens iki 
šaltos kavos – be nereikalingo laukimo ar 
efektyvumo praradimo.

Kavos ruošimo sistema

Patentuota dviejų kaitinimo elementų kavos 
ruošimo sistema, turinti plačias dozavimo 
galimybes (nuo 7 iki 16 gramų), leidžia atskleisti 
tikrąjį kavos aromatą, kuris pranoks reikliausių 
kavos gurmanų lūkesčius.

Mėgaukitės kava, paruošta vos vienu prisilietimu 
prie spalvoto 7.1 colių LCD ekrano. Jūsų 
pasirinkimui – 24 karštų ar šaltų kavos gėrimų 
įvairovė, o norintys dar daugiau galės išbandyti 
kavos kūrimo procesą su My Coffee funkcija, kuri 
palengvins idėjų įgyvendinimą.

Pasirinkite patogiausią vandens tiekimo būdą ir 
priderinkite kavos aparatą įvairiems poreikiams 
ar situacijoms. Rinkitės tarp 8 litrų talpos vandens 
rezervuaro, išorinio butelio ar pajungimo tiesiai 
prie vandentiekio.

Reguliuojamos temperatūros pieno plakimo 
sistema pagamins nuostabiai purią ir standžią 
pieno putą, o automatinio prasiplovimo funkcija 
bei jungtis su pieno šaldytuvu garantuos 
paprastą priežiūrą bei nepriekaištingai švarius 
vamzdelius.


