Espressokeitin Metos Green Plus 2GR Musta LED ESM

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Tekniset tiedot

4157902
Espressokeitin Metos Green Plus 2GR Musta LED
ESM
621/765 × 310/530 × 560 mm
73,000 kg
400/230 V, 4,3 kW, 3NPE, 50/60 Hz, 70 dB
KV: 3/8 Poisto: ø 14 mm

Kuvaus
Metos Green Plus 2GR LED ESM (musta) on automaattinen espressokeitin,
jonka moderni tekniikka auttaa ja opastaa käyttäjää sekä kahvin
valmistuksessa että laitteen puhtaanapidossa. Kahdella suodatinyksiköllä
varustettu espressokeitin soveltuu erityisesti pienen kahvilan tai
hotellin käyttöön. Laitteessa olevan Easy Steam -höyrytystoiminnon
ansiosta maidon vaahdotus voidaan suorittaa nopeasti ja tarkasti juuri
baristan toiveiden mukaisesti. Valintakiekkoa ylöspäin kääntämällä
saadaan jatkuva höyryntulo. Alaspäin kääntämällä käyttäjä voi vaikuttaa
virtaaman nopeuteen. Höyryntulo lakkaa, kun ote valintakiekosta
vapautetaan.
Automatiikka valvoo laitteen toimintoja ja käynnistää automaattisen
puhdistuksen aina kymmenen annoksen jälkeen. Kullakin suodatinyksiköllä
on oma ohjaustekniikka, joten muut yksiköt voivat olla käytössä yhden
ollessa pesussa.
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Mustat sivupaneelit, etuosaa hallitseva kiiltävä ruostumaton teräs ja
painikkeiden valkoinen LED-valaistus antavat keittimelle tyylikkään
hillityn ulkonäön. Työskentelyalueen LED-valaistus parantaa
työergonomiaa ja saa keittimen erottumaan tummasta taustasta. Opastava
LCD-näyttö helpottaa laitteen käyttöä, puhdistusta ja huoltoa. Näyttö
kertoo käyttäjälle seuraavat tiedot: boilerin lämpötila, käynnistys- ja
viikonpäiväasetukset, valmistettu kuppimäärä, vedenkulutus,
vikailmoitukset, ajastetut huollot, automaattipuhdistus. Lisäksi
laitteessa on erilliset mittarit boilerin ja pumpun paineille.
kaksi suodatinyksikköä, kaksi höyryhanaa ja kuumavesihana
maidon vaahdotusta nopeuttava Easy Steam -höyrytystoiminto
automaattinen, 10 kupillisen välein käynnistyvä puhdistustoiminto
työskentelyalueen LED-valaistus
boilerin koko 11 litraa
mustaksi maalatut sivupaneelit
mustaa ABS-muovia olevat kulmapalat suojaavat keitintä kolhulta
tukeva ruostumatonta terästä oleva runko
etupaneeli peilaavaksi hiottua ruostumatonta terästä
selkeä ja helppokäyttöinen näppäimistö, jossa valkoinen LED-valaistus
laite voidaan puhdistaa suodatinyksikkö kerrallaan kahvinvalmistuksen
keskeytymättä
huoltotoimenpiteiden helpottamiseksi tekniset komponentit on
sijoitettu siten, että ne saadaan esille irrottamalla paneelit laitteen
yläosasta ja sivulta
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
kolme ergonomisesti muotoiltua suodatinkahvaa: yksi yhdelle kupille ja
kaksi kahdelle kupille annostelevaa mallia
LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
suodatinkahva POD-kahvikapseleille
vedensuodatin
barista-työkalusarja
knock-box-purulaatikko
espressopapumylly
kupinlämmitin
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