Coffee Art
Topp prestanda med ett brett utbud av drycker
Hela bönor

Produktbeskrivning
Rek. antal anställda/gäster: 70–100
Sumpkapacitet: 35 koppar.
Sump i underskåp: Ja, möjligheten finns att leda ned sump i underskåp
för att öka upp kapaciteten på detta.
Bryggtid för 1 kopp: Kaffe på bönor, 30–45 sek.
Kannfunktion: Ja
Bryggteknik: Espressobrygg ger crema på kaffet.
Mjölkfunktion: Färskmjölk. Möjlighet med kalla och varma mjölkprodukter.
Kallt och varmt skum är möjligt.
Mjölkkyl Ingår i maskinpriset. 8 liter mjölkbehållare.
Antal behållare, kanistrar: 3
Kapacitet ingrediensbehållare: Bönor, 2 behållare 1000 gram vardera,
ger ca 100 koppar per behållare. Choklad, 1 behållare ca 2000 gram, ger
74–111 koppar (180ml-120ml)
Bryggkapacitet/dosering per kopp: 6–15 gram kaffe.
Rengöringsrutiner: Daglig rengöring av maskinen. Maskinen ställs in vid
installation vilket klockslag maskinen ska indikera/spärra för rengöring.

Dimensioner
Höjd: 715 mm
Bredd: 820 mm
Djup: 538 mm
Vikt: 85 kg

Rekommenderas att vid daglig rengöring titta över blandskål.
Rekommenderas att 1 gång i månaden rengöra ingrediensbehållarna.
Intervallservice: var 55.000:e kopp eller 1 gång per år.
Utlopp reglerbart i höjd: Ja, 65-185 mm

Vatten
Vattenanslutning Ballofix med 1/2 tum utvändig
gänga. Avlopp krävs.

Programmerbara drycker: Stor flexibilitet med möjlighet till att
programmera otaliga varianter av kaffe-, och mjölkdrycker.
Betalfunktion: kompatibel med kortsystem, mynt. Maskinen kommer som
standard utan betalsystem, betalsystem beställs och monteras. Kräver

El
400V/3X16A/5700-10100W

extern låda för montering av betalsystem.
Separat utlopp hetvatten: Ja
Koppsensor: Nej

Menyexempel

Spillsensorer: Nej, maskinen kräver avlopp. Spill som hamnar i spillbricka

Kaffe • Caffé latte • Chocodream •

leds ned i avlopp.

Espresso • Dubbel espresso • Varm

Uppkopplad: Ja, alla maskiner kommer förberedda för telemetri och

choklad • Macchiato • Cappuccino • Hett

kommer automatiskt upp på Schaerer CoffeeLInk med en mängd

vatten

möjligheter.
Touchdisplay: Ja, 7" pekskärm i fullfärg
Energisparläge: Finns ej. Möjlighet att med timerfunktion stänga av och
aktivera maskinen.
Energiförbrukning: EVA-EMP dokument efterfrågat.
Ljudnivå: Enligt manual mindre än 70dB

Tillval
Sumpgenomföring till underskåp, Ingrediensbehållare och kylskåp med lås
och Förhöjd bönbehållare

