Espressokeitin Metos Rancilio RS1 2GR digital

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Tekninen erittely

4157719
Espressokeitin Metos Rancilio RS1 2GR digital
800/840 × 600 × 512/540 mm
95,000 kg
400 V, 10 A, 5,6 kW, 3NPE, 50/60 Hz, 70 dB
KV: 3/8" Poisto: ø 27/20

Kuvaus
Metos RS1 on automaattinen espressokeitin, jossa viimeisin
ohjaustekniikka yhdistyy rohkeaan muotoiluun. Laitteen selkeä
kosketusnäyttö ja kahvinvalmistusta ohjaava automatiikka tekevät
käytöstä helppoa ja auttavat valmistamaan juuri sellaisen kahvijuoman
kuin barista haluaa. Laadun varmistamiseksi molemmilla keitinyksiköllä
on omat pienet lisäboilerit, jotka takaa oikean uutoslämpötilan kaikissa
olosuhteissa. Kauttaaltaan ruostumattomalla teräksellä vuorattu
RS1-keitin edustaa suorine linjoineen korostettuine yksityiskohtineen
modernia muotoilua. Laite on suunniteltu matalaksi, joten se
mahdollistaa asiakaspalvelun ja tuotteiden ojentamisen myös keittimen
yli.
Selkeät, LED-valaistut painikkeet ja laitteen sisään rakennettu
automatiikka tekevät erikoiskahvien valmistuksesta helppoa. Jokaisella
suodatinyksiköllä oleva LCD-näyttö kertoo käyttäjälle annoksen
valmistumiseen kuluvan ajan (sekuntikello) ja lämpötilan.
Pikavalintanäppäin avulla barista voi yksittäisen annoksen kohdalla
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poiketa esiasetuksista esimerkiksi valmistaessaan erikoisannoksia.
Laitteen ohjelmointi käy nopeasti käyttäjää opastavan, kookkaan
kosketusnäytön avulla. Kuumavesihanaa käytetään kahden
pikavalintanäppäimen avulla. Näihin voidaan esiohjelmoida kaksi
erilaista, annoskooltaan ja lämpötilaltaan erilaista vaihtoehtoa.
Laitteen sivulle sijoitettujen, kookkaiden höyryhanan vipujen ja
esiohjelmoitavien toimintojen ansiosta maidon vaahdottaminen on nopeaa
ja turvallista. Molempiin höyryhanoihin voidaan esiohjelmoida
höyrytystoiminnot kahdelle erityyppiselle maidolle, jonka lisäksi vipua
eteenpäin työntämällä saadaan jatkuva höyryntuotto. Laitteen päällä on
kaiteilla varustettu kupinlämmitin, jossa on viisi erilaista
lämpötila-aluetta. Suodatinkahvojen ergonominen muotoilu ja kumiset
kahvat tarjoavat tukevan otteen. Kahvojen painotasapainosuunnittelun
ansiosta ne pysyvät tukevasti paikallaan tampattaessa.
kaksi suodatinyksikköä, kaksi höyryhanaa ja kuumavesihana
opastavan kosketusnäytön ansiosta laitteen ohjelmointi on helppoa ja
nopeaa
matala rakenne mahdollistaa asiakkaalle ojentamisen keittimen yli
kupinlämmitin, jossa viisi eri lämpötila-aluetta
boilerin koko 11 litraa
painikkeilla ohjattavassa kuumavesihanassa kaksi lämpötilan ja
annoskoon mukaan ohjelmoitavaa vaihtoehtoa
ohjelmoitavat höyryhanat (2 ohjelmapaikkaa molemmissa hanoissa)
LED-valaistut painikkeet
kaksi USB-porttia, jotka sopivat esimerkiksi vaakojen tai puhelimen
lataamiseen
erilliset mittarit boilerin ja pumpun paineille.
runko ja vuoraukset ruostumatonta terästä
selkeä ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö
itsenäisesti toimivat suodatinyksiköt
ergonomisesti muotoillut suodatinkahvat, jotka tarjoavat tukevan
otteen ja pysyvät tasapainossa tamppauksen ajan
kupinlämmitin
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
kaksi ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
vedensuodatin
barista-työkalusarja
knock-box-purulaatikko
espressopapumylly
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