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The ONE and only
- Yksikahvainen ammattilaisen espressokahvilaite
Tervetuloa ONE! Ainoa ja oikea ammattilaisen kahvilaite. Tutustu, tutki ja ota 
aikaa oppiaksesi sen hienoudet. ONE -kahvilaitteessa on hienouksia niin paljon
että on vaikea päättää mistä aloittaa, koska aina löytyy uusi elektroninen järjestelmä, 
lista vain jatkuu ja jatkuu.

ONE on silmiinpistävä, erehdyttävän moderni, ja se esittelee legendaari- 
sen DNA:nsa ylpeämpänä kuin mikään toinen laite. Se kääntää legendaarisen 
Office Levamme ikonisen designin ympäri, antaen samalla tunteen siitä, miten 
mukava vanhan ystävän jälleennäkeminen on.

Ammattilaisten  
suunnittelema kaikille 
kahvin ammattilaisille
ONE esittelee viimeisintä tegnologiaa olevan täysin ammattilaistasoisen  
kahvilaitteen. Se on ylpeänä perimänään saanut CREM:in tunnetuksi tekemän insinööritaidon, sekä 
tiedon espresson kaupallisen sektorin tarpeista, jossa se seuraa edeltäjänsä Office Levan jalanjälkiä.

Enemmän kuin ONE
 
Olet sitten kahvin rakastaja, amatööri-barista tai kokenut kahvin ammattilainen, ONE tarjoaa sinulle  
ylivoimaisen kokemuksen esittelemällä korkeantason piirteitä ja järkeviä ratkaisuja - oletpa sitten  
kotona, konttorissa tai pienessä kahvilassa. 

ONE – Esittely 
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Tupla painemittari, viimeistely ruostumattomasta teräksestä Puuosat (valinnaiset)

Kokonaan uusittu design
ONE on ajatuksella suunniteltu vaalimaan ikonisen Office Levan sielua. Tuloksena on sopusuhtainen design ja  
harmoniset mittasuhteet koptaktille, erittäin hienolle premium tason, yksikahvaiselle espresso kahvilaitteelle. 

• Peilinkiiltäväksi kiillotettua ruostumatonta terästä oleva kuori.
• Helposti räätälöitävissä olevat sivupaneelit.
• Vaihtoehtona erittäin kattavat puuosat.
• Mukana CREM Barista kit ja uusi paketointi.

ONE – Uusittu design

Räätälöitävät sivupaneelit*

* Voit helposti räätälöidä sivupaneelit lisäämällä tarrat, tai maalamalla ne itse jne.
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Käytön helppous
ONE ei pelkästään näytä tyrmäävän hyvältä. Sen jokainen pieninkin yksityiskohta on huolella suunniteltu täyttämään 
korkeimmat työergonomiset tarpeet ja sen näyttö sekä kahvat antavat intuitiivisen kontrollin sen käyttä- 
jälle, ja sitä ohjaa sen uusi elektroninen järjestelmä. ONE on erittäin helppokäyttöinen kahvilaite menettämättä hitus-
takaan tehokkuudesta tai kuppiin-tuotetusta-juomanlaadusta. 

• Lämmön ja ajan käyttöliittymä 1B versiossa.
• Kehittynyt menu asetus, OLED ohjauspaneeli 2B versioissa.
• Intuitiivinen paineensäätö -nuppi.
• Auto ON/OFF, standby ja ECO toimintavalmiudet.
• 1/2 kierrosta kääntyvät höyry- ja kuumavesikahva.  
• Uusi alykäs tippakaukalo jossa laajempi työskentelyalue.
• Laitteen omaan (erilliseen) vesitankkiin pääsy suoraan laitteen päältä.

Erillinen vesitankki, täyttö laitteen päältä

1B version näyttö

Älykäs tippakaukalo

2B version näyttö

ONE – Käytön helppous 



6

Korkealaatuinen hydrauliikka 
Edukseen erottuvalla CREM lämpöjärjestelmällä saadaan rakennettua tasalaatuisempi ja luotettavampi 
hydrauliikka kaikkiin ONE kahvilaitteisiin. Sekä 1, että 2 boilerin versioissa, on PID kontrolli. Lisäksi ONE 
kahvilaitteissa on:

• Uusi kaksitoiminen vesitankki; oma vesisäiliö & vesiliitäntä.
• 1,7 litran kapasiteetin omaava höyryboileri.
• Erikoismalleissa on uusi, elekrtonisesti säädettävä kompakti rotaatiopumppu, joka käsittää CremTech: 

uuden asteittaisen esihaudutuksen ja paineen säädön alhaisellakin virtausnopeudella. 
• Viimeisintä teknologiaa olevat ja erittäin testatut sisäosat.

ONE – Korkealaatuinen hydrauliikka
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ONE askeleen edellä
ONE esittelee mullistavan järjestelmän; asteittainen pehmeä esihaudutus & paineensäätö alhaisella 
virtausnopeudella. Kiitos laitteen uuden elektronisesti kontrolloidun rotaatiopumpun säätämisen.
– eksklusiivinen CremTech kehitystyön tulos – ONE:n poikkeuksellinen teknologinen sielukkuus
tarjoaa rajattoman tuen luovuudellesi.

Asteittainen pehmeä esihaudutus  

Joustava, erittäin tarkka pehmeä asteittainen esihaudutus, parantaa 
kahvin uuttamista. Voit säätää esihaudutuksen väliltä 0-20 sekuntia, 
helposti OLED ohjauspaneelilta. Järjestelmä kohottaa painetta  
asteittain aina toivomaasi suodatinpaineeseen saakka. Saatavilla 
ONE 2B-GSP Dual -mallissa.

Alhaisen virtausnopeuden  
profilointi paineen avulla * 

Loistavan espresson valmistaminen on nyt helpompaa kuin 
koskaan ennen. CREMin Rotaatiopumppu mahdollistaa paineen 
asettamisen eri kahviprofiileille reaaliaikaisesti kahvin uuton 
aikana. Ole juuri niin luova kuin toivot käyttämällä meidän ”paina 
ja pyöritä -nappia” (0.2 – 0.5bar). Voit myös käyttää ennalta tehtyjä 
reseptejä**. Saatavilla ONE 2B R-LFPP Dual -malliin.

* CREM patenttisovellus

** Voit tallentaa laitteeseen jopa 5 ennalta tekemääsi reseptiä, joko samalla kun teet viimeisimmän 
uuton käyttämällä Barista Modea OLED näytöltä, tai lataamalla ne USB muistitikulta.

Poikkeavan hyvä teknologia 
mahdollistaa rajattoman 
luovuuden

ONE – askeleen edellä 7
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Cremin suunnittelema  
esihaudutus kammio 

Puiset suodatinpidike ja  
kahvat (lisäoptio)

Älykäs tippakaukalo

½-kierrosta kääntyvät 
kahvat

Paineensäätö “nuppi” 

Uudet metalliset jalat

Viileä höyryputki

Räätälöitävät  
sivupaneelit 

1B & 2B malleissa PID  

Oman vesisäiliön kansi  

Digitaalinen ohjauspaneeli

Kuppisuoja

Pääominaisuuksia

ONE – Pääominaisuudet8

Toiminnot mallissa ONE 2B LFPP

60mm Tupla- 
painemittari
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• 1B PID (1,7L)
• Vibraatiopumppu
• E-61 suodatuspää
• Viileät höyry- ja vesiputket  
• ½-kierrosta kääntyvät kahvat 
• Älykäs tippakaukalo 
• Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle 
• Lämmön ja ajan näyttö 2:lla säätimellä
• Barista kit 
• Räätälöitävät paneelit
• Uusi paketointiratkaisu 

• Kattavat puuosat (lisäoptio)

• 2B PID (1,7L + 1,2L)
• Vibraatiopumppu
• E-61 suodatuspää
• Viileät höyry- ja vesiputket  
• ½-kierrosta kääntyvät kahvat 
• Älykäs tippakaukalo 
• Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle 
• OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä
• Ammattilaisen Barista kit
• Räätälöitävät paneelit
• Uusi paketointiratkaisu 

• Kattavat puuosat (lisäoptio)

ONE 1B PID Dual

ONE 2B PID Dual

ONE – Mallit 9
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• 2B PID (1,7L+1,2L)
• Rotaatiopumppu
• Asteittainen esihaudutus
• Alhaisen virtausnopeuden profilointi
• E-61 suodatuspää 
• Viileät höyry- ja vesiputket
• Tupla painemittari
• Paineensäädin sivussa
• ½-kierrosta kääntyvät kahvat
• Älykäs tippakaukalo
• Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
• OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä
• Ammattilaisen Barista kit
• Ulkopuolinen USB portti
• Räätälöitävät paneelit
• Uusi paketointiratkaisu 

• Kattavat puuosat (lisäoptio)

ONE 2B R-LFPP Dual
2B PID dual + Alhaisen virtausnopeuden profilointi

• 2B PID (1,7L+1,2L)
• Rotaatiopumppu 
• Asteittainen esihaudutus
• E-61 suodatuspää
• Tupla painemittari
• Viileät höyry- ja vesiputket
• ½-kierrosta kääntyvät kahvat 
• Älykäs tippakaukalo
• Autom. vesisäiliö; omalle vesitankille tai vesiliitännälle
• OLED ohjauspaneeli, 4:llä säätimellä 
• Ammattilaisen Barista kit
• Räätälöitävät paneelit
• Uusi paketointiratkaisu 

• Kattavat puuosat (lisäoptio)

ONE 2B R-GSP Dual
2B PID dual + + asteittainen esihaudutus

ONE – Mallit10
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ONE – 1B Dual ONE – 2B Dual ONE – 2B R-GSP Dual ONE – 2B R-LFPP Dual

1B PID (1,7L) 
Vibraatiopumppu

2B PID (1,7L+1,2L) 
Vibraatiopumppu

2B PID (1,7L+1,2L) 
Rotaatiopumppu 

Asteittainen esihaudutus 

2B PID (1,7L+1,2L) 
Rotaatiopumppu 

Asteittainen esihaudutus 
Alhaisen  virtausnopeuden  

profilointi

E-61 suodatuspää E-61 suodatuspää E-61 suodatuspää E-61 suodatuspää

Tupla painemittari Tupla painemittari Tupla painemittari Tupla painemittari

½-kierrosta kääntyvät 
kahvat

Älykäs tippakaukalo 
Autom. vesisäiliö; omalle 

vesitankille tai  
vesiliitännälle

½-kierrosta kääntyvät 
kahvat

Älykäs tippakaukalo 
Autom. vesisäiliö; omalle 

vesitankille tai  
vesiliitännälle

½-kierrosta kääntyvät 
kahvat

Älykäs tippakaukalo 
Autom. vesisäiliö; omalle 

vesitankille tai  
vesiliitännälle

½-kierrosta kääntyvät 
kahvat

Älykäs tippakaukalo 
Autom. vesisäiliö; omalle 

vesitankille tai  
vesiliitännälle

Lämmön ja ajan näyttö  
2:lla säätimellä

OLED ohjauspaneeli, 
 4:llä säätimellä

OLED ohjauspaneeli, 
 4:llä säätimellä

OLED ohjauspaneeli, 
 4:llä säätimellä

Ulkopuolinen USB portti

Barista kit 
Kattavat puuosat (lisäoptio)

Uusi paketointiratkaisu

Ammattilaisen Barista kit 
Kattavat puuosat (lisäoptio)

Uusi paketointiratkaisu

Ammattilaisen Barista kit 
Kattavat puuosat (lisäoptio)

Uusi paketointiratkaisu

Ammattilaisen Barista ki 
Kattavat puuosat (lisäoptio)

Uusi paketointiratkaisu

Testattu ominaisuus – Uusi ratkaisu / ominaisuus – Kehittynyt suorituskyky / ominaisuus

Mallien ominaisuudet

ONE – Ominaisuudet

sama ulkoa, eri sisältä
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ONE – 1B Dual ONE – 2B Dual ONE – 2B R-GSP Dual ONE – 2B R-LFPP Dual
Korkeus 420 mm 420 mm 420 mm 420 mm 
Syvyys 458 mm 458 mm 458 mm 458 mm
Leveys 300 mm 300 mm 300 mm 311 mm
Paino 30 kg 35 kg 35 kg 35 kg
Boilereita 1 2 2 2
Boilerin koko (Litraa) 1.7 1.7+1.2 1.7+1.2 1.7+1.2
Boilerin paine  (Bar) 0.8 to 1.2 0.8 to 1.2 0.8 to 1.2 0.8 to 1.2
Kuumavesihana 1 1 1 1
Äänen kovuus <70dB <70dB <70dB <70dB

Sähkö 220–240V, 50-60Hz 
1800 W

220–240V, 50-60Hz 
1800 W

220–240V, 50-60Hz 
1800 W

220–240V, 50-60Hz 
1800 W

Puulisäosat – Suodatinkahva, höyry- ja vesikahva, suodatinvipu, sivupaneelit

Barista kit: 
1B versiossa

• 1 kpl suodatinyksikkö  (7gr)
• 1 kpl suodatinyksikkö  (14gr)
• Puhdistusharja
• Puhdistustabletteja
• Sokeapää suodatin
• 1 kpl tupla kapeakaatoinen  

suodatinkahva

Barista kit Pro: 
2B versiossa

• 1 kpl suodatinyksikkö  (7gr),
• 1 kpl suodatinyksikkö  (14gr)
• 1 kpl suodatinyksikkö  (21gr)
• Puhdistusharja
• Puhdistustabletteja
• Sokeapää suodatin
• Tasapää metallinen tampperi
• Extra Nozzle steam tap 3H
• Ylimääräinen 3 reikäinen  

höyrystnpää
• 1 kpl tupla kapeakaatoinen suoda-

tinkahva

Mitat ja tiedot

Lisävaihtoehdot

Tarvikkeet


