
Dr.  Coffee F3 Plus konfigūracija

Dr.  Coffee F3 Plus aprašymasDr. Coffee F3 Plus  
F3 Plus – tai visiškai naujos kartos profesionalus komercinis modelis, 
kuris pasižymi dar didesniu efektyvumu, funkcionalumu bei itin greita 
gėrimų gamyba. Vos vienas prisilietimas prie spalvoto jutiklinio 
ekrano – ir karšta ar šalta pieno puta bus paruošta!  F3 Plus integruoti 
du keraminiai kavos malūnai, dviejų kaitinimo elementų kavos 
ruošimo sistema bei dvigubi vandens siurbliai užtikrina aukštą 
našumą bei neprilygstamą kokybę, o pažangios technologijos, 
papildomos pupelių bei ingredientų talpos – platų gėrimų 
pasirinkimą. Visais atžvilgiais išskirtinis F3 Plus rekomenduojamas 
kavinėms, salelėms, viešbučiams, kepykloms, parduotuvėms ir 
kitiems verslams, kurių kasdienis poreikis – apie 300 kavos puodelių.

Našumas apskaičiuotas pagal DIN18873-2 metodą 

Dr.  Coffee F3 Plus našumas

Dr.  Coffee F3 Plus techninė informacija

Galimybė prijungti prie vandentiekio

Rotacinis siurblys 

Dvigubos miltelių ir pupelių talpos

Atskiras karšto vandens piltuvėlis

2 keraminiai kavos malūnai

Ekranas (leidžia transliuoti reklamą)

Kava pagal individualius nustatymus

Šalta kava

Šalta puta

Patentuota kavos ruošimo sistema

Galimybė nuimti kavos ruošimo sistemą

Pieno sistemos prasiplovimo funkcija 

Taip

Taip

Taip

Taip

Su plokščiosiomis girnomis

10.1 colių spalvotas jutiklinis

Taip

Taip

Taip

Taip

Automatinė

Modulinė, medžiaga - metalas

Integruotas pieno siurblys leis mėgautis puikia, 
reguliuojamo tirštumo pieno puta. Vieną po kitos, 
be nereikalingų pertraukų ir laiko gaišimo vos per 1 
minutę paruošite tiek šaltą, tiek karštą latte su 
nuostabiai sodria pieno puta.

Pasinaudokite didelių kavos pupelių bei miltelių 
talpų teikiamais pranašumais ir padidinkite 
siūlomų gėrimų įvairovę. Ruoškite arbatą ar 
pašildykite puodelius naudodami atskirą karšto 
vandens piltuvėlį.

10.1 colių spalvotas jutiklinis ekranas leis lengvai 
išsirinkti mėgstamą kavą, o ekrano užsklandą 
galėsite panaudoti savo verslo ar produktų 
reklamai, įkeliant nuotraukas ar vaizdo įrašus.

Inovatyvi, reguliuojamos temperatūros bei 
trukmės pieno plakimo sistema paruoš 
fantastišką pieno putą tiek iš pieno, tiek ir iš pieno 
miltelių, o be žmogaus įsikišimo veikianti 
prasiplovimo funkcija garantuos paprastą pieno 
sistemos priežiūrą bei švarius vamzdelius.

Atraskite naują požiūrį į verslo efektyvumą. Atskiri 
boileriai, integruota dviguba vandens siurblių 
sistema bei modernus pieno siurblys užtikrins 
didelį greitį bei pastovų gėrimų gamybos 
našumą, o šiuolaikiškos IT technologijos 
informuos apie visas technines procedūras.

Du tyliai veikiantys, net 500 kg gyvavimo ciklo 
kavos malūnai su plokščiosiomis keraminėmis 
girnomis efektyviai išsklaido karštį ir tolygiai 
sumala kavos pupeles, taip išryškinant unikalų 
kavos skonį.

Rekomenduojama norma

Kavos pupelių indo talpa

Miltelių indo talpa

Kavos tirščių indo talpa

Pagaminama  per valandą: Po 1 puodelį Po 2 puodelius 

espresso 140 puodelių 200 puodelių

klasikinė kava 120 puodelių 150 puodelių

cappuccino 120 puodelių /

karšto vandens

300 puodelių per dieną

27 litrai

2*1200 g

600 g pieno, 1000 g šokolado miltelių

100 porcijų (porcija = 10 g kavos)

Maitinimo šaltinis ir galingumas

Vandentiekio jungtis

Vandentiekio jungties slėgis

Matmenys (P*G*A)

Svoris

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

80-600 KPa (0.8-6 Bar)

34*54*83 cm

48 kg

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