Specifikationer og tekniske oplysninger i denne brochure er foreløbige og kan ændres uden varsel.
ZDSOFIA AUT_ED07/2010/DK

Sofia Automatisk

Automatisk Sofia med elektronisk programmerbare dosis, der var født til at besvare de mere traditionelle anmodninger fra
markedet, også bibeholder alle de karakteristiske linjer og elegance, som af denne serie.
Denne særlige serie fås i et, to og tre grups versioner, både i standard model, eller i den version, der er udstyret med en funktionel
alfa-numerisk display til kaffen og liter kontrol.
Valgpanelet er, foruden at være praktisk og let tilgængeligt, designet til at være nemt at betjene med et let tryk med fingeren, er
denne automatiske model yderest simpel i brug.
Sofia har en rummelig kopvarmer. Vandet går igennem en mixer, der giver mulighed for regulering af vandtemperatur. I tillæg til
det elektroniske auto-niveau, er maskinen udstyret med en el-patron til varmt vand dispensering, switch og haner for vand og
damp, afgangsrør i krom i et grups versionen. To og tre gruppe-modeller har i stedet vandhaner med rustfrit ståltude.
Indbygget roterende pumpe og et fuldt elektronisk kontrol anomali.
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Sofia Automatisk
Tekniske specifikationer

Automatisk Sofia er også udstyret med et display på 1, 2 eller 3 gruppe
versioner (version E1G02 - E2G02 - E3G02)
EN GRUPPE
 SPECIFIKATIONER
STØRRELSE

H 470 mm B 610 mm D 530 mm - VÆGT 44 Kg
STRØMFORSYNING

230/400 Vac - 50 Hz
STRØMFORSYNING

2,6 kW
 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Kedel 5 liter, et dampbad knop med krom tud, en varm vandhane med
krom tud. Display med drikke liter og tæller til at tillade brugeren at
holde forbruget under tæt kontrol, og mulighed for at skrive en kort
besked i modeller med programmerbare dosering og med et display.
TO GRUPPE
 SPECIFIKATIONER

TRE GRUPPE

STØRRELSE

H 470 mm B 747 mm D 530 mm - VÆGT 70 Kg

 SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING

STØRRELSE

230/400 Vac - 50 Hz

H 470 mm B 990 mm D 530 mm - VÆGT 80 Kg

STRØMFORSYNING

STRØMFORSYNING

3,2 kW

230/400 Vac - 50 Hz
STRØMFORSYNING

 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Boiler 12 liter, 2 damp vandhaner med rustfri stål tud, et varmt vand
tud med krom trykknap kontrol. Display med drikke liter og tælle til at
tillade brugeren at holde forbruget under tæt kontrol og evnen til at
skrive en kort besked i modellen med programmerbare dosering og
med et display.
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4,2 kW
 TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Varm panden 21 liter, 2 damp vandhaner med rustfri stål tud, et varmt
vand tud med krom trykknap kontrol. Display med drikke liter og tælle
til at tillade brugeren at holde forbruget under tæt kontrol og evnen til
at skrive en kort besked i modellen med programmerbare dosering og
med et display. Rustfrit stål damprør.

