SE50 Máquina de café profissional
Descrição
SE50 é a solução perfeita para aqueles locais em que o espaço
reduzido e baixos consumos são importantes. Dispõe de uma
estrutura forte e sólida em aço inoxidável, facil de limpar,
e um grupo de café sempre disponivel, graças á tecnologia
“thermoblock”. 2 caldeiras independentes para os circuitos de
café e água quente.

Caracteristicas principais
• Máquina resistente e de longa duração, compacta, com estrutura
em aço inoxidável e rendimento profissional.
• Pré-aquecimento do grupo para manter a temperatura e assim,
a máquina está sempre disponivel e preparada
• Duas caldeiras thermoblock e um manómetro de pressão
• Expresso simples ou duplo. A quantidade pode-se programar
ou determinar manualmente com a alavanca
• Dispensa simultaneamente café e vapor
• Display LCD, permite ajustar o tempo de distribuição do café,
gerir os ciclos de limpeza e de descalcificação.

Dados técnicos

SE50

Caracteristicas estruturais
Dimensões (L x A x P)
Peso       

280 x 477 x 425 mm
20 kg

Material da estrutura

aço inoxidável

Material chassis

aço inoxidável

Caracteristicas eléctricas
Alimentação
Potência absorvida
Escalda chávenas

220-230 V/50-60 Hz
2600 W
•

Caracteristicas hídricas
Caldeira

2 thermoblock

Material caldeira

aço inoxidável

Grupo de aço inoxidável com aquecimento independente

1

Lança de vapor giratória

•

Lança de água quente giratória

•

Caldeira e manómetro de bomba

•

Indicador de pressão de entrega

•

Conexão hídrica
Alimentação hídrica

depósito de água

Outras caracteristicas
Númerod e seleções
Capacidade do depósito de água extraível

2
• (2.5 l)

Sensor de nível para depósito de água

•

Gaveta apára-gotas extraível

•

Função lavagem / enxaguar

•

Display LCD

•

Pés reguláveis

•

Acessórios incluídos
Grelha de metal escalda chávenas
Calcador café
Jarra

•
•
• (600 ml - aço inoxidável)

Filtro cego (disco de borracha para limpeza)

•

Doseador para o café

•

Filtro 1 taça

•

Filtro 2 taças

•

Certificado CE
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