MASKINER OG INNREDNINGER FOR HOTEL, RESTAURANT
OG ANDRE STEDER DET SERVERES MAT OG DRIKKE
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KAFFE- OG ESPRESSOMASKINER

LACIMBALI M100

StartBANKsertifisert

LACIMBALI M100

LaCimbali M100 markerte
Gruppo Cimbali 100 år.
Profesjonelle maskin med
en rekke inovasjoner og unik
brukeropplevelse.

DESIGN OG
FUNKSJONALITET
Eleganse, pålitelighet,
energibesparelse og høy ytelse –
Designet med kurver og avrundede
former, minner om kaffemaskinene
som ble drevet ved hjelp av hydraulikk.

FRA TRADISJON
TIL INNOVASJON
LaCimbali M100 er tilgjengelig i to
versjoner: GT og HD, høyteknologi
signert Cimbali, den legendariske
merkevaren som gjenspeiler den
italienske kulturen og gleden for
espresso rundt om i verden.

FULLSTENDIG UNDER
DIN KONTROLL
Kaffe og espressomaskiner LaCimbali M100
vil overraske enhver barista med sine enkle
berøringsskjermkommandoer, sitt vide arbeidsfelt,
opplyst av lysdioder og det skråstilte, ergonomisk
riktig og myke håndtak.

INSPIRERT AV
FREMTIDEN
LaCimbali M100 gjør det
mulig å forhåndsprogramere
bryggeprofil for å optimalisere
drikkens smak og aroma.

SMART BOILER
Den nye patenterte teknologien gjør det
mulig å styre akkumulert energi i boileren
for å gi en konstant maksimal steam- og
vannforsyning under bruk. Teknologien gjør
at baristaen aldri vil være i en situasjon der
det ikke er nok kapasitet for å brygge de
bestilte drikkene. Teknologien optimaliserer
steamtrykket – høy ytelse selv også ved
høy produksjon.

COLD TOUCH
Siste generasjon automatisk steamer,
designet for bruk av TURBOSTEAM, gjør
det mulig for brukere å forhåndsinnstille
fire melkeoppskrifter, med eller uten skum.
Både temperatur og skumkonsistens kan
velges for hver oppskrift. Steamrøret er
belagt med et silisiumbasert materiale for
å hindre manuell kontakt med de varme
delene av enheten.

SISTE GENERASJON ESPRESSOMASKIN:
• Forhåndsprogramerte bryggeprofiler
• Automatisk steamer - cold touch
• Overlegen kvalitet fra verdens største
produsent av espressomaskiner

SPESIFIKASJONER

DT3

DT4

817 x 559 x 605
33,1 x 22 x 23,8

1017 x 559 x 605
40 x 22 x 23,8

1217 x 559 x 605
47,9 x 22 x 23,8

95

109

120

6000 - 7100

6700 - 8000

7800 - 9200

Kapasitet hovedboiler (liter)

10

10

10

Kapasitet kaffeboiler (liter)

0,4 x 2

0,4 x 3

0,4 x 4

Dimensjoner B x D x H (mm/in)
Vekt (kg)

133(5.2)

75 (3)

Effekt

602 (23.7)

DT2

L1

306 (12)

L

559 (22)

~260 (10.2)

~400 (15.7)

~ø100(3.9)
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