OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA | EKSPRESY AUTOMATYCZNE

AUTOMATY WMF
LINIA 1200S
Podstawowe ekspresy automatyczne do biur i małej gastronomii.
Do 100 filiżanek dziennie.









Wymiary [sxgxw]: 324x554x682 mm
Regulacja wysokości wylewki: 59-169 mm
Moc (230 V): 2200 W
We wskazanych modelach podłączenie do
wody z wodociągu, w innych – zbiornik na wodę
Możliwość wyboru pomiędzy modelami z
systemami do świeżego mleka a tymi na mleko
instant
Opcjonalny zbiornik na czekoladę w proszku

LINIA PRESTO!
Ekspresy automatyczne do gastronomii. Do150 kaw dziennie.











Wymiary [sxgxw]: 326x556x676 mm
Regulacja wysokości wylewki: 75-185 mm
Moc (230 V): 2200 W
Wbudowany zbiornik na wodę: 4,5 litra
Opcjonalnie podłączenie do wody
z wodociągu
Dostępna wersja na mleko świeże lub instant
Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant
Opcjonalne podświetlanie przedniego panelu
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego
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LINIA PRESTO!F
Ekspresy automatyczne do gastronomii. Rekomendowana wydajność: do 120
kaw dziennie.













Wymiary [sxgxw]: 326x556x764 mm
Regulacja wysokości wylewki: 75-185 mm
Moc (230 V): 2200 W
Wbudowany zbiornik na wodę: 4,5 litra
2 młynki – możliwość przygotowywania dwóch
różnych rodzajów kawy (np. zwykłej i
bezkofeinowej)
Automatyczny program czyszczenia
Opcjonalnie podłączenie do wody
z wodociągu
Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant
Opcjonalne podświetlanie przedniego panelu
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego

LINIA 1800S
Ekspres automatyczny do samoobsługi i do biur. Wydajność: do 180 kaw dziennie.












Wymiary [sxgxw]: 326x556x680 mm
Regulacja wysokości wylewki: 70-180 mm
Moc (230 V): 3000 W
Zamykany na zamek zbiornik kawy
Automatyczny program czyszczenia
Podłączenie do wody z wodociągu
Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z
zamkiem
Opcjonalne podświetlanie przedniego panelu
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego
Możliwość wyboru pomiędzy wersją na mleko
świeże lub instant

Libra Cafe Tea&Coffee CO.
Polska, Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 38
biuro@libracafe.pl| +48 67 262 23 79

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA | EKSPRESY AUTOMATYCZNE

LINIA 2000S
Ekspres automatyczny do samoobsługi i do biur. Wydajność: do 200 kaw dziennie.















Wymiary [sxgxw]: 326x556x680 mm
Regulacja wysokości wylewki: 70-180 mm
Moc (230 V): 3000 W
Zamykany na zamek zbiornik kawy
System Basic Milk (dysza do spieniania mleka)
lub Auto Steam (system automatycznego
spieniania mleka)
Automatyczny program czyszczenia
Podłączenie do wody z wodociągu
Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z
zamkiem
Opcjonalne podświetlanie przedniego panelu
Opcjonalne zasilanie na 400 V
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego

LINIA BISTRO!
W pełni zautomatyzowany ekspres automatyczny do samoobsługi, do biur i małej
gastronomii. Wydajność: do 300 kaw dziennie.












Wymiary [sxgxw]: 454x554x745 mm
Moc (230 V): 3300 W
30 programowalnych receptur napojów
kawowych
Zintegrowany panel dotykowy z funkcją
automatycznego czyszczenia i licznikiem
System Basic Milk (dysza do spieniania mleka)
lub Auto Steam (system automatycznego
spieniania mleka)
Zamykany na zamek zbiornik kawy
Opcjonalnie pojemnik na czekoladę instant z
zamkiem
Opcjonalnie zasilanie na 400V – 6300 W
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego
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LINIA 8000 S
W pełni zautomatyzowany ekspres automatyczny do biur i małej gastronomii.
Wydajność: do 350 kaw dziennie.











Wymiary [sxgxw]: 390x598x744 mm
Moc (230 V): 3400-3800 W
Zintegrowany panel dotykowy z funkcją
automatycznego czyszczenia i licznikiem
System Basic Milk (dysza do spieniania mleka)
lub Auto Steam (system automatycznego
spieniania mleka)
Opcjonalnie do 4 młynków (każdy z
pojemnikiem na kawę)
Automatyczna tacka ociekowa
Opcjonalnie zasilanie na 400V – 6000-7000 W
Wiele innych opcji wyposażenia dodatkowego
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AUTOMATY BRAVILOR BONAMAT
LINIA ESPRECIOUS



















Wszystkie z podłączeniem do wody na 3/4’’
Moc (przy 230 V): 2250 W
Ceramiczny młynek
Wydajność: ok. 80 filiżanek espresso, ok. 240
filiżanek napojów instant na godzinę
Wymiary [sxgxw]: 330x570x660 mm
Innowacyjny i niezwykle zaawansowany
zaparzacz, wykonany ze stali nierdzewnej,
podgrzewany
Szerokie możliwości ustawień systemu
zaparzania kawy
Unikalny system gorącej wody, poprawiający
smak kawy i redukujący osadzanie się kamienia
Ekran dotykowy o przejrzystym układzie
Wbudowany czytnik kart SD
Tryb eko: inteligentny energooszczędny tryb
pracy
Automatyczne programy czyszczenia
Wylewka o regulowanej wysokości
Osobny wylot gorącej wody
Menu w języku polskim, liczniki dzienne i zbiorcze
1 lub 2 młynki do kawy
1 lub 2 pojemniki na produkty instant
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AUTOMATY SAECO
AULIKA FOCUS





Ciśnienie pompy 15 bar
Moc (230 V): 1400 W
Pojemność zbiornika na kawę ziarnistą: 350 g
Pojemność zbiornika na wodę: 2,2 l





Do wyboru 5 rodzajów napojów
Prosty, intuicyjny wyświetlacz
One Touch: funkcja do przygotowania cappuccino
i/lub latte za pomocą jednego dotyku
Mechaniczna regulacja noży mielących
Wymiary (sxgxw): 334 x 452 x 574 mm
Regulacja ilości kawy zużywanej na 1 cykl 6-10 g
Jednoczesne parzenie 2 filiżanek
2 bojlery
Pojemność pojemnika na kawę w ziarnach 1 kg
Pojemność pojemnika na kawę zużytą (porcje) 40
porcji
Moc (230V): 1400 W
Ciśnienie pompy: 15 bar
Wytwarzanie gorącej wody: 130 filiżanek na godzinę
Pojemność zbiornika na wodę: 4 l

AULIKA TOP
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