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EXPOBAR COMPACT 2 TAKE AWAY 
En kompakt espressomaskin med två bryggrupper, automatisk vattenpåfyllning och möjlighet att brygga direkt i höga glas. 
Passar utmärkt till restauranger och mindre caféer där det ofta serveras espresso, latte och cappuccino. Maskinen har inbyggd 
vattenpump, elektronisk koppdosering och är försedd med en vattentank som rymmer 6 liter. Den är också utrustad med 
hetvattenuttag och ett rostfritt ångrör för skumning av mjölk. Tillverkad i polerad rostfri plåt. Koppställ och avkalkningsfilter 
medföljer.

FAKTA
- Två bryggrupper
- Automatisk vattenpåfyllning
- Inbyggd vattenpump
- Elektronisk koppdosering
- Hetvattenutag
- Ett ångrör
- Take away modell för höga glas

TEKNISK DATA
Effekt: 230V 1N / 2670W
Vattenanslutning: kallvatten  3/8” R

KAPACITET
Ca 240 enkla espresso per timme och bryggrupp
Ca 100-150 mjölkbaserade produkter per dag

DIMENSIONER
B:   500 mm 
H:  510 mm
D:  600 mm
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EXPOBAR DIGITAL TAKE AWAY 
Är en espressomaskin, tillverkad för att göra perfekt espresso, latte och cappuccino med mera. Tack vare förfuktaren i bryg-
gruppen får varje kopp en fantastisk crema. Konstruktionen gör också bryggsilen självrensande. Automatisk vattenpåfyllning, 
stor tankvolym på upp till 17,5 liter och hög effekt på elementet ger en ångkapacitet som räcker till många koppar på en dag. 
Take Away-modellerna ger även plats för att brygga direkt i höga latteglas eller take away muggar.

Maskinen finns med 2, 3 eller 4 bryggrupper och är perfekt för caféer och restauranger som serverar många espresso, cap-
puccino och latte varje dag. Tillverkad i polerad, rostfri plåt. Koppställ och avkalkningsfilter medföljer.

FAKTA
- Två till fyra bryggrupper
- Automatisk vattenpåfyllning
- Tankvolym 11,5 liter (2 grupper)
- Tankvolym17,5 liter (3&4 grupper)
- Inbyggd vattenpump
- Elektronisk koppdosering
- Hetvattenutag
- Två ångrör för skumning av mjölk
- Take away modell för höga glas

TEKNISK DATA
Effekt: 400V 3N / 4500W
Vattenanslutning: kallvatten  3/8” R

KAPACITET
Ca 240 enkla espresso per timme och bryggrupp
Ca 200-300 mjölkbaserade produkter per dag ( 2 grupper)

DIMENSIONER
B:   685 mm 
H:  510 mm
D:  600 mm


