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Dr.  Coffee F11 Big Plus techninė informacija

Jūs nusipelnėte gerti kokybišką kavą! Dr. Coffee pristato itin aukštos 
kokybės, stilingą, elegantiškos išvaizdos kavos aparatą F11 Big Plus, 
kuris leis mėgautis sodraus aromato, tobulos tekstūros 
nepriekaištingai paruošta kava. Tokia, kokią mėgstate – šilkine 
juoda, sodria ir stipria espresso ar latte su puria, burnoje tirpstančia 
pieno puta. Pažangiausias technologijas ir didelę meilę gerai kavai 
Dr. Coffee sujungė kurdami profesionalius, aukšto našumo kavos 
aparatus. F11 Big Plus kompaktiškas, bet galingas kavos aparatas 
puikiai tiks biurams, konferencijų salėms, susitikimų kambariams, 
nedidelėms prekybos vietoms, kepyklėlėms ar net ras vietą ant Jūsų 
virtuvės stalviršio. 

Unikali patentuota dviejų kaitinimo elementų 
sistema leis paruošti nepakartojamą aukštos 
kokybės kavą, atskleidžiant tikrą subtilų kavos 
aromatą. Plačios dozavimo galimybės (nuo 7 iki 
16 gramų) leidžia paruošti būtent tokio stiprumo 
kavą, kokią mėgstate. Ir jokių išimčių.

Padidintos talpos kavos pupelių indas, vandens 
rezervuaras ir tirščių indai užtikrins sklandų kavos 
ruošimą Jūsų svečiams, o 19 barų slėgio 
ekstrakcijos sistema išvirs puikų espresso su 
kvapnia, auksine puta.

Net 100 kavos puodelių per dieną – dėmesys 
kiekvienam Jūsų darbuotojui ar klientui, ruošiant 
tobulai sodrią aromatingą kavą. Mėgaukitės 
puikia kava - rinkitės F11 Big Plus ir leiskite 
Dr. Coffee Jus nustebinti!

Inovatyvus ir itin preciziškai tiksliai bei tolygiai 
kavos pupeles malantis kavos malūnas su 
plokščiosiomis keraminėmis girnomis ne tik 
užtikrina nepriekaištingą kavos sumalimą, bet ir 
itin ekonomiškai bei tiksliai suvartojamą pupelių 
kiekį.

Tobulai purią ir tvirtą, burnoje tirpstančią pieno 
putą ruošianti reguliuojamos temperatūros pieno 
plakimo sistema pranoks net didžiausio gurmano 
lūkesčius. Su integruota itin patogia prasiplovimo 
funkcija pieno paruošimo sistemą praplausite 
vos vienu mygtuko paspaudimu.

Modernus spalvotas net 7.1 colių liečiamas 
horizontalus ekranas leis patogiai ir efektyviai 
valdyti savo pasirinkimus ir keisti individualius 
nustatymus. Daugiau negu 20 skirtingų kavos 
gėrimų – vos vienu prisilietimu. 

Ekranas (galima transliuoti reklamą) 7.1 colių, spalvotas, jutiklinis

Kava pagal individualius nustatymus Taip

YraGalimybė programuoti savo receptus

Karštas vanduo Yra

Pieno sistemos prasiplovimas Mygtuko paspaudimu

Laikas, temperatūraPieno putos reguliavimas

Standartinis receptų pasirinkimas 24

Galimybė prijungti prie vandentiekio

Kavos ruošimo sistema

Yra

Viena

Su plokščiosiomis girnomisKeraminis kavos malūnas

Vandens pompa

Dviejų kaitinimo elementų

Rekomenduojama dienos norma

Kavos pupelių indo talpa

Kavos tirščių indo talpa

Vandens rezervuaro talpa

Pagaminama per valandą: Po 1 puodelį Po 2 puodelius 

100 puodelių

1000 g

70 porcijų (porcija = 10 g kavos)

8 litrai

espresso (50 ml) 70 puodelių 100 puodelių

americano (240 ml) 50 puodelių 70 puodelių

50 puodelių 100 puodelių

15 litrųkaršto vandens

cappuccino (180 ml)

Svoris 17 kg

41*50*58 cmMatmenys (P*G*A)

Vandentiekio jungties slėgis Max. 600KPa (6 barai)

G3/4’ pereinant į G3/8’, 1.5M metalinė žarnaVandentiekio jungtis

Maitinimo šaltinis ir galingumas 220-240V 50-60Hz 1500-1700W


