Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5WR NG OUTLET

Hinta
3 966,00 € 1 390,00 €

(alv 0%)

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

4170730-Z21001
Säiliökeitin Metos ComBi-line 1x5WR NG OUTLET
505 × 470(330) × 700 mm
25,000 kg
30 litraa tunnissa
220-240 V, 16 A, 3,125 kW, 1NPE, 50/60 Hz
KV: 19

Kuvaus
Takuupalautus
Metos CB 1x5W R NG on helppokäyttöinen, nopea ja luotettava yhdellä
suodatinyksiköllä, kuumavesihanalla ja viiden litran säiliöllä
varustettu pöytämallinen säiliökeitin. Laitteella keität täyden säiliön
maukasta suodatinkahvia vartissa.
Kahvin suodatusmäärä on valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
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keittimen selkeäkäyttöiseltä kosketusnäytöltä. Laitteen näyttö ohjaa
käyttäjää keittimen käytössä ja kahvijauheen annostelussa. Keittimessä
on ajastin, jolla kahvinsuodatus tai kuumavesijärjestelmä voidaan
ajastaa käynnistymään tiettynä kellonaikana. Keittimen kapasiteetti on
noin 30 litraa kahvia tunnissa (n. 240 kuppia). Suodatus ei käynnisty
mikäli säiliö ei ole paikallaan ja suodatusvarsi käännettynä säiliön
päälle. Suodatusprosessin kulku on seurattavissa näytöltä. Näytöltä voi
tarkastaa myös kahvin ja kahvijauheen kokonais-tai päiväkohtaisen
kulutuksen. Kahvin valmistuttua keitin ilmoittaa siitä näytöllä sekä
merkkiäänin. Sähkölämmitteisen säiliön mittalasi näyttää jäljellä olevan
kahvin määrän.
Keittimen rungossa sijaitsevan kuumavesihanan veden lämpötila on
säädettävissä 60°C...97°C, tehdasasetus 90°C. Kapasiteetti on 33 litraa
kuumaa vettä tunnissa, kerta-annostelu 2,6 litraa. Eristetyn boilerin
tilavuus on 4,2 litraa. Energiansäästötoiminto laskee kuuman veden
lämpötilan 60°C:een, mikäli kuumaa vettä ei ole käytetty viimeisen
kahden tunnin aikana.
Metos CB 1x5W R NG -säiliökeitin toimii
läpivirtauskuumennus-periaatteella, näin laite käyttää vain kylmää ja
happirikasta vettä suodatuksessa ja pitää veden lämpötilan oikeana koko
suodatuksen ajan. Veden kovuuden mukaan asetettu kalkinpoistotarpeen
ilmaisin kertoo keittimen kalkinpoiston tarpeesta.
Keittimen runko ja säiliö ovat ruostumatonta terästä, etuosat alumiinia.
Säiliö on rungon oikealla puolella. Eristetty, sähkölämmitteinen säiliö
kytketään keittimen rungossa roiskeilta suojassa olevaan sähkörasiaan.
säiliö 5 l
kuumavesihana
suodatuskapasiteetti n. 30 l/h (n. 240 kkp), kuuma vesi 33 l/h
suodatusmäärä valittavissa litra- tai kuppimääräisenä
suodatuksen merkkiääni
kalkinpoistotarpeen ilmaisin
suodatusvarren rajatunnistin
säiliön tunnistin
kuuman veden lämpötila säädettävissä 60°C...97°C
kosketusnäyttö
pöytämalli
säiliö rungon oikealla puolella
TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:
sähkölämmitteinen kahvisäiliö tiivistekannella
suodatinyksikkö suodatuskannella
sekoitusputki
sähköjohto säiliölle
tippavesiritilä
lasiputkipesuharja
mittalasi
kahvi, tee ja kuuma vesi -tarrat
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LISÄVARUSTEET (tilattava erikseen):
suodatinpaperi 101/317 (500 kpl pakkaus)
teesuodatin ja täyttöputki
lisäsäiliöt
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