Automaattinenkahvikone Metos Egro Next 2G Quick
Milk

Tekniset tiedot
Tuotetunnus (SKU)
Tuotenimi
Mitat
Paino
Kapasiteetti
Tekniset tiedot

4157958
Automaattinenkahvikone Metos Egro Next 2G
Quick Milk
300 × 575 × 770 mm
57,000 kg
120 kuppia/tunti Cappuccino
380-415 V, 6,0 kW, 3NPE, 50/60 Hz, 70 dB
KV: 3/8"

Kuvaus
Metos Egro Next Quick Milk 2G on automaattinen espressokeitin, jossa
kellontarkka, sveitsiläinen suodatustekniikka yhdistyy moderniin
muotoiluun ja äärimmäisen helppoon käyttöön. Tässä mallissa on mukana
valmiit sovitusosat lisävarusteena myytävälle Quick Milk
maidonjäähdyttimelle. Keittimessä on kaksi kilon vetoista papusäiliötä,
joilla molemmilla on oma papumylly. Suositeltava vuorokausikapasiteetti
on 250 annosta. Laitteen leveysmitta on vain 300 mm, joten se saadaan
asennettua todella pieneen tilaan. Vakiojuomina ovat muun muassa
espresso, cafe creme, cappuccino, latte ja cafe americano.
Lisävarusteena myytävän jauhesäiliön avulla juomavalikoimaan voidaan
ottaa myös kaakao ja muut jauheesta tehtävät juomat.
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Tuoreista pavuista kahvin valmistava Metos Egro Next tarjoaa helpon
tavan tarjota asiakkaille suosituimmat erikoiskahvit aina tasalaatuisina
ja ilman turhaa odottelua. 10 tuuman kokoinen kosketusnäyttö
mahdollistaa kahvin valitsemisen kookkaiden kuvasymbolien avulla.
Perusnäyttöön voidaan asettaa joko 8 tai 16 erilaista, kuvasymbolein
valittavaa kahvijuomaa. Opastavan käyttöliittymän avulla käyttäjän omien
kahviannosten ohjelmointi laitteen muistiin on todella nopeaa ja
helppoa. Laitteen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota
siihen, että kahviannokset valmistuvat aina tasalaatuisina ja että
luvattu kapasiteetti toteutuu myös ruuhkahuippuina. Keittimessä on omat
boilerit juomissa tarvittavan veden kuumentamiseen ja höyryn
tuottamiseen. Papumylly on itsesäätyvä ja siinä on pitkäikäiset,
titaanipäällysteiset jauhinterät.
Kehittynyt maidonvaahdotusjärjestelmä tarkkaillee maidon lämpötilaa ja
vaahdotusnopeutta ja säätää lopputuotteen aina halutunlaiseksi. Keitin
voidaan toimittaa myös erillisellä höyryhanalla varustettuna. Tämän
avulla saadaan lisää mahdollisuuksia annosten räätälöimiseen erityisesti
palvelukäytössä.
Kookkaiden papusäiliöiden ja opastavan käyttöliittymän ansiosta
raaka-aineiden lisäys, jätesäiliön tyhjennys ja puhdistusrutiinit vievät
päivittäin vain muutaman minuutin.
Teknisten tietojen, kuvien tai videoiden lataus on mahdollista
USB-portin avulla. Laitteen toimintojen ohjaus, käyttötietojen
tarkastelu ja ohjelmien siirto laitteesta toiseen voidaan tehdä myös
puhelimella. Myös hälytykset voidaan ohjata puhelimeen ja saada näin
etänä tieto siitä, että laite tarvitsee käyttäjän toimenpiteitä. Metos
Egro Next soveltuu ravintoloihin, hotelleihin, kokoustiloihin,
henkilöstöruokailuun sekä kohteisiin, joissa monipuolinen valikoima
laadukkaita erikoiskahveja on tärkeä osa tarjontaa. Hiljaisen
käyntiäänen, kompaktin koon ja helpon puhtaanapidon ansiosta Metos Egro
Next soveltuu myös toimistokäyttöön.
suositeltava vuorokausikapasiteetti 250 kahviannosta
valmiit sovitusosat 4 litran Quick Milk -maidonjäähdyttimelle
tuntikapasiteetti 125 espressoannosta
kaksi kahvipapusäiliötä, tilavuus yhteensä 2 x 1 kg papuja
jätesäiliön tyhjennysväli noin 40 kahviannosta
oma kahvipapumylly molemmille säiliöille mahdollistaa äärimmäisen
tarkan jauhatuksen käytettäessä erityyppisiä kahvipapuja
kahvipapumyllyissä on kestävät, titaanipäällysteiset jauhinterät
erillinen kuumavesihana teelle, säädettävä veden lämpötila
annosteluhanan bypass-toiminto, joka mahdollistaa cafe americanon
valmistamisen
18 g suodatuskammio
käyttölaskuri, joka rekisteröi valmistettujen juomien kuppimäärät
kookas ja selkeälukuinen 10 tuuman kosketusnäyttö, joka neuvoo
käyttäjää selkeiden kuvasymbolien avulla
perusnäyttöön voidaan valita 8 tai 16 erilaista, tuotekuvilla
varustettua pikavalintaa
työalueen LED-valaistus
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säädettävä tarjoiluhanan korkeus, joka mahdollistaa myös korkeiden
lasien käytön
nopea ja helppokäyttöinen pesuohjelma
erilliset, lämpöeristetyt boilerit juomanvalmistuksessa tarvittavalle
vedelle ja höyrylle, ruostumatonta terästä
USB-liitäntä ja mahdollisuus etäkäyttöön puhelimen avulla
näyttö voidaan ohjelmoida näyttämään kuvia tai videoita kahvin
valmistumisen aikana

LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
vedensuodatin
kupinlämmitin
jauhesäiliö
maidonjäähdytin
GUM keittimen alle asennettava purulaatikko, tyhjennysväli noin 70
kahviannosta
TEHDASOPTIOT (tilattava laitteen yhteydessä):
FUM keittimen alle asennettava Quick milk- maidonjäähdytin
Cool Touch - höyryhana
22 g suodatuskammio, erittäin ison café americanon valmistamiseen
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