
Profesjonell 
helautomatisk 
kaffemaskin med 
godt utvalg

Costa Rica

Førsteklasses, helautomatisk kaffemaskin av 

sveitsisk håndverk. En stilren, kompakt og 

profesjonell allroundløsning for virkelig god 

kaffe. For deg som ønsker kaffe på jobben av 

høyeste kvalitet. Kaffen brygges av hele 

bønner og serveres med fin crema på toppen.

Kaffe på jobben



Costa Rica
– høy kapasitet, kompakt helautomatisk kaffemaskin for arbeidsplassen

– 2 kverner for ulike drikker (espresso, ristretto, macchiato, kaffe crème)

– Bryggeenhet for 16 gram kaffe

– kannefunksjon for møter og konferanser

– seperat uttak for varmt vann sørger for at tevann ikke blandes med kaffe

– profileringsmuligheter på maskinens fremside

Ingredienser 2 varianter bønner  

 tørrmelk og sjokolade

Kapasitet brygging

og vann

 180 - 240 kopper kaffe i timen

 28 liter varmt vann

Kapasitet

beholdere

 bønnebeholder for ca. 200 kopper kaffe

 instantbeholder for opp til 16 liter melk

Tappeområde dobbelt tappeområde med regulerbar høyde 100 -150mm

Betalingssystem validator, veklingssystem, cashless (MDB/paraless)

Betalingskort mulighet for system som tar vanlige betalingskort

Elektrisitet 230 V / 50 Hz / 13 A / 3 kW

Vann rørtilkobling for ferskt vann. Mulighet for avløp

Materialer rustfritt stål

Dimensjoner maskin B 320 mm, H 810 mm, D 550 mm / 50 kg

 koppvarmer B 250 mm, H 785 mm, D 370 mm / 18 kg

Hot Start system
Aequators unike varmesystem

sørger for stabil og behagelig 

temperatur i hver kopp

Høy hygiene standard
Hygienesystem for melk holder

bakterier borte og reduserer 

rengjøring og vedlikehold (møter EU hygiene 
 

regulations HACCP)

Kvernkontroll
Utsøkt smak garanteres ved

automatisk kontroll av bryggeenhet

og automatisk regulering av brygger og bryggetid
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Costa Rica

Premium kaffemaskin
med to kverner-

Du smaker forskjellen!


