P RO D U K T I N F O R M AT I O N

Expobar OFFICE LEVA

EXPOBAR OFFICE LEVA
Office är en liten och kompakt espressomaskin som passar lika bra på kontoret, det lilla caféet som i hemmet. Trots dess
storlek är givetvis maskinen byggd med samma beprövade teknologi och genuina hantverk som kännetecknas av alla Expobars
maskiner. Office Leva är utrustad med ett tvåtanksystem, en tank för ånga och en tank som förvärmer vattnet som leds in
i vattentanken. Denna förvärmning säkerställer korrekt temperatur för extraktion av kaffet. De två tankarna gör det också
möjligt att tillreda en espresso och samtidigt skumma mjölk. Maskinen är också utrustad med den senaste generationens PID
sensorsystem för att alltid garantera en jämn bryggtemperatur.

FAKTA
- En bryggrupp
- Automatisk eller manuell vattenpåfyllning
- Inbyggd vattenpump
- Förfuktning i bryggrupp
- Hetvattenuttag
- Ett ångrör för skumning av mjölk
- Kapacitet bryggtank 1,5 liter
- Kapacitet ångtank 2,75 liter

KAPACITET
Ca 50 enkla espresso per timme
Ca 50 mjölkbaserade produkter per dag
DIMENSIONER
B: 260 mm
H: 380 mm
D: 450 mm

TILLVAL
Cappucinatore
TEKNISK DATA
Effekt: 230V 1N / 2000W
Vattenanslutning: kallvatten 3/8” R

A strong brand of Crem International

www.creminternational.com

P RO D U K T I N F O R M AT I O N

Expobar OFFICE CONTROL

EXPOBAR CONTROL
Office är en liten och kompakt espressomaskin som passar lika bra på kontoret, i det lilla caféet som i hemmet. Trots dess
storlek, är givetvis maskinen byggd med samma beprövade teknologi och genuina hantverk som kännetecknas av alla Expobars maskiner. Office Control har manuell vattenpåfyllning, en vattentank på 2,75 liter och fyra olika programmerbara kaffedoseringar. Tack vare Office kan en perfekt kopp espresso tillagas i alla tänkbara miljöer.

FAKTA
- En bryggrupp
- Manuell vattenpåfyllning
- Inbyggd vattenpump
- Förfuktning i bryggrupp
- Hetvattenutag
- Ett ångrör för skumning av mjölk
- 4 olika programmerbara kaffedoseringar
- Bryggrupp med automatiskt återflöde
- Kapacitet vattentank 2,75 liter

KAPACITET
Ca 30 enkla espresso per timme
Ca 30 mjölkbaserade produkter per dag
DIMENSIONER
B: 260 mm
H: 400 mm
D: 450 mm

TEKNISK DATA
Effekt: 230V / 1200W

A strong brand of Crem International

www.creminternational.com

