Kávovary
a mlynčeky
na kávu

Kávovary

■ Profesionálne a spoľahlivé kávovary určené pre gastronómiu a pre
náročných individuálnych zákazníkov.
■ Modely jednopákové, dvojpákové a trojpákové, ktoré umožňujú prípravu
až 6 káv naraz.
■ Produkcia pri použití jednopákovej skupiny v priemere 100 porcií kávy za
1 hodinu.
■ Dodatočné vybavenie: mlynčeky na mletie s manuálnym alebo
elektronickým dávkovačom, špeciálne podstavce so zásuvkami na použitú
kávu.
■ Dva produktové rady.

JEDNODUCHÉ, SPOĽAHLIVÉ,
CENOVO ATRAKTÍVNE KÁVOVARY
Z KATALÓGU REDFOX.
Spotrebiče sa delia na jednopákové, dvojpákové a trojpákové. Ohrev vody je
zaistený bojlerom s teplotou od 93 - 96°C.

Moderné riešenia
Kombináciou estetiky spracovania a precíznosti vzniká
jedinečný kávovar, ktorý dokáže uvariť perfektné espresso
s nezabudnuteľnou arómou.

Medený bojler
Medené prevedenie zaisťuje dlhú
životnosť. Vhodná veľkosť bojlera zaručuje
rýchly ohrev a distribúciu vody.

Elektronický panel
Náhľad funkcií, ako napr. programovanie,
kontrola teploty bojlera a náhľad času varenia
kávy. Pamäť počtu pripravených káv.

Kohútik na horúcu vodu
Umožňuje doplniť kávu akýmkoľvek
kontrolovaným množstvom vody alebo
naliať vriacu vodu na sparenie napr. čaju.

Pákové skupiny so samostatným ovládaním
Každá skupina má 5 ovládacích tlačidiel.
1, 2 klasické alebo zväčšené espresso šálky.
Tlačidlo na nalievanie vriacej vody.

Vyhrievaná polica na porcelán
Nerezová polica v hornej časti kávovaru umožňuje
umiestňovanie šálok, tanierikov a pohárov a ich
ohrev. Teplý porcelán dokonale udržuje teplotu kávy a
uvoľňuje arómu.

Odkladací priestor
Odstup medzi spodným panelom a tryskou umožňuje
umiestnenie šálky s maximálnou výškou 7 cm. Navyše
veľkosť spodného panela zaručí pohodlie pri práci.

Parný kohútik
Nerezová dýza vhodným spôsobom vypúšťa
paru pod tlakom, aby napenila mlieko.

Automatické alebo manuálne zapínanie prístroja
Prístroj má tlačidlo alebo otočný gombík na manuálne
zapnutie. V kávovaroch s displejom je možné
naprogramovať čas zapnutia a vypnutia.

1-PÁKOVÝ KÁVOVAR EMC-1P/B
- Elektronické ovládanie
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 1 parný kohútik
Príkon: 230 V / 2900 W
Produkcia: 100 espresso/hodinu

2-PÁKOVÝ KÁVOVAR EMC-2P/B
- Elektronické ovládanie
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky
Príkon: 230 V / 2900 W
Produkcia: 200 espresso/hodinu

2-PÁKOVÝ KÁVOVAR EC-2P/B/D
- Elektronické ovládanie
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky
Príkon: 230 V / 3200 W
Produkcia: 200 espresso/hodinu

3-PÁKOVÝ KÁVOVAR EC-3P/B/D

- Elektronické ovládanie
- Elektronický displej
- 17,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky

Príkon: 400 V / 4200 W
Produkcia: 300 espresso/hodinu

Moderné riešenia
Vďaka inovatívnemu návrhu a technológii bola vytvorená kvalitná rada kávovarov Carat.
Patria k energeticky najšetrnejším kávovarom na trhu a vyhovujú aktuálne prijatým
štandardom.

Medený bojler
Prevedenie zaručuje predĺženú životnosť
spotrebiča. Vhodná veľkosť bojlera zaručí
rýchly ohrev vody.

Elektronický panel
Náhľad funkcií: programovanie, kontrola teploty
bojlera a náhľad času prípravy kávy. Pamäť počtu
pripravených káv.

Kohútik na horúcu vodu
Umožňuje doplniť kávu akýmkoľvek
kontrolovaným množstvom vody alebo
naliať vriacu vodu na sparenie napr. čaju.

Skupiny so samostatným ovládaním
Každá skupina má 5 ovládacích tlačidiel.
1, 2 klasické alebo zväčšené espresso šálky. Tlačidlo na
nalievanie vriacej vody.

ENERGETICKÁ VÝKONNOSŤ
Vďaka technickým inováciám je spotreba energie
oproti iným kávovarom o viac ako 50% nižšia.

ESTETICKÝ DIZAJN
Inovatívny dizajn a prvotriedna povrchová úprava v
dvoch farebných variantách.

Počas používania kávovar prispôsobuje spotrebu energie. Prístroj je vždy pripravený na
prácu. Počas prestávky sa spotrebič automaticky prepína do režimu úspory energie. Je to
ideálne, ekonomické a ekologické riešenie.

Vyhrievaná polica na porcelán
Nerezová polica v hornej časti kávovaru umožňuje
ukladať a ohrievať šálky, tanieriky a poháre. Teplý
porcelán dokonale udržuje teplotu kávy a uvoľňuje
arómu.

Odkladací priestor
Odstup medzi spodným panelom a tryskou umožňuje umiestnenie pohárov s maximálnou výškou 13 cm.
Okrem toho veľkosť spodného panela zaručí pohodlie
pri práci.

Parný kohútik
Nerezová dýza vhodným spôsobom vypúšťa paru
pod tlakom, aby napenila mlieko.

Automatické alebo manuálne zapínanie prístroja
Spotrebič má modul Auto ON/OFF na zapnutie /
vypnutie kávovaru v určitých dobách.

PERFEKTNE SPENENÉ MLIEKO
Dokonale napenené mlieko jedným stlačením
tlačidla. Stačí nastaviť teplotu a TURBO STEAMER
urobí prácu perfektne.

TURBO STEAMER
Turbo Steamer, ktorý sa spustí
jedným dotknutím tlačidla, je
automatickým speňovačom mlieka.
Teplota sa programuje z displeja a
penenie sa automaticky zastaví po
dosiahnutí požadovanej teploty.
Spoľahlivé turbodúchadlo poskytuje
opakovateľný účinok vďaka systému
vstrekovania vzduchu poháňaného
čerpadlom, ktorého rýchlosť je
elektronicky riadená.

CARAT MINI-1P/TS/WH
- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 6 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky
Príkon: 230 V / 2750 W
Produkcia: 100 káv/hodinu (1 páková skupina)

CARAT DISPLAY CONTROL-2P/TS/WH
- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky
Príkon: 230 V / 3250 W
Produkcia: 200 káv/hodinu (2 pákové skupiny)

CARAT DISPLAY CONTROL-2P/TS/BL
- Elektronické ovládanie prostredníctvom panela
- Elektronický displej
- 11,5 l bojler
- 1 kohútik s horúcou vodou
- 2 parné kohútiky
Príkon: 230 V / 3250 W
Produkcia: 200 káv/hodinu (2 pákové skupiny)

MLYNČEKY NA
KÁVU

Jednoduchý a spoľahlivý elektrický mlynček
Dávkovač kávy
Počítadlo porcií

MARFIL
- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 2 kg
- Objem zásobníka na zomletú kávu: 600 g
- Motor s tepelnou ochranou
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dávkovacia páka: vpravo / vľavo
- Manuálny štart/stop

BRASIL INOX
- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 1 kg
- Objem zásobníka na zomletú kávu: 300 g
- Motor s tepelnou ochranou
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dávkovacia páka: vpravo / vľavo
- Manuálny štart/stop

KENIA TRON
- Nastavenie hrúbky mletia
- Nastavenie veľkosti dávky
- Objem zásobníka na kávu: 1 kg
- Melie kávové zrná priamo do páky
- Elektronické počítadlo porcií
- Maximálny čas nepretržitého chodu: 30 min.
- Dotykový LCD panel
- 3 programy
- Možnosť dávkovania porcií na jedno alebo dvojité
espresso, resp. Nepretržitý chod za účelom získania
porcií akejkoľvek veľkosti
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