WMF 1500 S+
Kávovar, který zvýší
váš požitek z kávy.

www.alfatech-company.cz

WMF 1500 S+

Kávovar disponuje 10“dotykovým displejem, který nabízí
všechny informace na první pohled – včetně informací o
nutričníchi hodnotách, reklamních nabídkách a videí
týkající se obsluhy.
Vhodný do středně velkých provozů, s doporučenou denní
zátěží – 180 šálků.
Tento plně automatický kávovar splňuje potřeby všech
uživatelů z hlediska vizuálního, funkčního i jazykového.

Zdokonalené podavače
Kávovary vybavené dvěma
mlýnky s podavači na
zrnkovou kávu poskytují také
možnost využití ručního
vhozu na mletou kávu.

Míchadlo na čokoládu
Patentované míchadlo na
čokoládu zapůsobí snadnou
obsluhou, čištěním a údržbou.
Zabudovaný snímač sleduje
také dokonalé dosednutí
kolečka míchadla.

Automaticky výškově
nastavitelná výdejní hlava
Když je výdejní hlava na kávu
nastavena ve správné poloze,
zůstává teplota nápoje dokonalá
a nehezké skrvny od
rozstříknutého mléka na
kávovaru jsou již minulostí.

Dynamic Coffee Assist
Doba a teplota spaření kávy
zůstávají díky této funkci
konstatní a svým zákazníkům
můžete s jistotou nabídnout
kávu ve stále stejné kvalitě té
nejvyšší úrovně.

10“ dotykový displej
Přehledně uspořádaný
interaktivní displej usnadňuje
výběr kombinace barev,
importem vlastních obrázků a
dokonce i promo videí.
Ovládání s rychlým přístupem
do hlavní nabídky je intuitivní.

Dynamic Milk Assist
Tento systém nepřetržitě
sleduje teplotu a průtok mléka.
Tyto hodnoty se následně
používají pro regulaci rychlosti
míchadla, které vytváří
dokonalou mléčnou pěnu
odpovídající předem vybrané
konzistenci.

Technické údaje

Příkon / Napájení

Basic Milk

Easy Milk
Až 180 šálků

Dynamic Milk

2,75 - 3,5 kW / 220 - 240 V 2,75 - 3,5 kW / 220 - 240 V

Výkon na hodinu dle normy DIN 18873-21
Espresso / 2x espresso
Café crème /2x café crème
Cappuccino /2x cappuccino

124 / 194 šálků
96 / 122 šálků
124 / 194 šálků

Nápoje se studeným mlékem

-

√

√

Nápoje se studenou mléčnou pěnou

-

-

√

Celkový výdej horké vody / hodina
Ztráta energie /den dle normy DIN 18873-2
Topping / Basic Milk
Podavač na zrnkovou kávu
Podavač na čokoládu či suchou směs
Vnější rozměr (š/ v** / h)
Přívod vody
Hmotnost
Akustický tlak (LpA)

The WMF 1500 S+ je možné dodat s
následujícími systémy na mléko a
páru:

143 šálků
1,29 kWh

1,37 kWh

2,10 kWh

+

Pravý či levý cca 1100 g, středový cca 550 g
cca 2000 g
325 / 716 / 590
mm
Nádržka na vodu (cca
4.5 l) nebo pevný přívod na vodu

+

32 kg – 36 kg
< 70 dB(A)

* Výkon byl zaznamenám s pevným přívodem na vodu a je závislý na velikosti šálku, nastavení kvality půtoku, konfiguraci a jmenovitém výkonu.
** Výška s podavačem.

Technické změny jsou vyhrazeny.

WMF 1500 S+
Doporučený denní/ max. hodinový výkon*

