espresso
coffee
machines

Ηλεκτρονική μηχανή καφέ espresso ενός γκρουπ. Αποτελεί μια διαφορετική
πρόταση στην αγορά και ξεχωρίζει για την άψογη λειτουργικότητά της, τον
απόλυτα εργονομικό της σχεδιασμό και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής.
Διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική έκδοση και με ψηλά τοποθετημένα
τα γκρουπ σε ύψος 124mm, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στους χρήστες
για ροφήματα take away. Και για την χρήση κανονικών φλιτζανιών espresso,
παρέχεται αποσπώμενη σχαρίτσα, που μειώνει την απόσταση από το γκρουπ
σε 80mm.
One group, electronic espresso coffee machine. It is an alternative on the
market and boasts for excellent functionality, its perfect, ergonomic design
and the great value for money. It is available only in electronic, high group
version 124mm and offers great flexibility to users serving take away drinks. For
standard espresso cups, a removable cup stand is provided, which reduces the
group high to 80mm.

Δυνατότητα προγραμματισμού 4 διαφορετικών δόσεων ανά γκρουπ και πλήκτρο για χειροκίνητη διαχείριση της ποσότητας του καφέ στο φλιτζάνι. Κύκλος αυτόματου καθαρισμού.
4 different programmable doses per group and a manual brewing button for manual dosing
of coffee. Self cleaning cycle.
Γκρουπ θερμοσιφωνικής λειτουργίας. Ημερήσια παραγωγή 120 φλιτζάνια ανά γκρουπ. Ωριαία παραγωγή 90 φλιτζάνια ανά γκρουπ.
Thermosiphon function group. Daily production 120 cups per group. Hourly production 90
cups per group.
Βάνα και κάνουλα ζεστού νερού.
Hot water outlet and wand.
Διπλό, αναλογικό μανόμετρο.
Double, analogical manometer.
Ανοξείδωτος σωλήνας ατμού με εσωτερικό σωλήνα από τεφλόν που αποτρέπει την ανάπτυξη υψηλής θερμοκρασίας στο εξωτερικό του. Ακροφύσιο ατμού με δυνατότητα τριών
ασύμμετρων τρυπών για την καλύτερη περιστροφή του γάλακτος ή τεσσάρων (κλασικό).
Stainless steel steam tube with an additional made of Teflon, interior tube that keeps the
external tube away from high temperature. Steam outlet, either with 3 asymmetrical holes, for
better milk spinning, or the classical one, with 4 holes.

Two group, electronic espresso coffee machine for HO.RE.CA. premises with
high consumption and high quality results. It is an alternative on the market and
boasts for excellent functionality, its perfect, ergonomic design and the great
value for money. It is available only in electronic, high group version 124mm and
offers great flexibility to users serving take away drinks. For standard espresso
cups, a removable cup stand is provided, which reduces the group high to
80mm.

Μοντέλο / Model

BELOGIA 4all D/1

BELOGIA 4all D/2

Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) / Dimensions (LxDxH)

430x530x480mm

650x530x480mm

Τάση / Voltage

230 V

230 V

Ισχύς / Power

2700 W

3050 W

Βραστήρας / Boiler

6 Lt

11,5 Lt

Βάρος / Weight

40 Kg

56 Kg
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Ηλεκτρονική μηχανή καφέ espresso δύο γκρουπ για χώρους καφεστίασης με
μεγάλες απαιτήσεις σε κατανάλωση και ποιοτικό αποτέλεσμα στο φλιτζάνι.
Αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στην αγορά και ξεχωρίζει για την άψογη
λειτουργικότητά της, τον απόλυτα εργονομικό της σχεδιασμό και την εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής.
Διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική έκδοση και με ψηλά τοποθετημένα
τα γκρουπ σε ύψος 124mm, προσφέροντας μεγάλη ευελιξία στους χρήστες,
για ροφημάτων take away. Και για την χρήση κανονικών φλιτζανιών espresso,
παρέχεται αποσπώμενη σχαρίτσα, που μειώνει την απόσταση από το γκρουπ
σε 80mm.

Imported by Eurogat S.A. - www.eurogat.eu
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