PAULIG
COFFIESTA
Kaffe av färskmalda bönor enkelt och snabbt.
PAULIG COFFEE SWEDEN AB
tel. +46 10 199 23 00
SEinfo@paulig.com
www.pauligprofessional.se

Tack vare fyra råvarubehållare
á 2 liter, kan maskinen tillreda
ett stort urval av drycker.

Stor bönbehållare på 6,5 liter.

ELEGANT KAFFEBRYGGNING

Finns som
papperslöst

Paulig Coffiesta är för dig som bryr dig om hur gott kaffe ska smaka. Det är en

alternativ.

driftsäker maskin som både finns med kaffebönor eller malet kaffe. Maskinen
brygger en kopp i taget och är idealisk för platser där det går åt mycket kaffe
och där du önskar servera en god kopp kaffe snabbt. Förutom behållaren för
kaffe har Coffiesta ytterligare fyra behållare för ingredienser vilket gör att den
kan servera ett stort urval av drycker. Maskinen gör filterkaffe, espresso, cappuccino, varm choklad och te samt övriga varma drycker från ingredienser av
hög kvalité. Maskinen kan också utrustas med ett underskåp med kallvattensystem vilket möjliggör servering av kallt och kolsyrat vatten. Allt för att du ska
kunna få alternativ som passar er servering.

Användarvänlig
touchscreen i färg,

Coffiesta är en pålitlig maskin och dess touchscreen i färg är enkel att använda.

enkelt att byta språk.

Den levereras med ett användarvänligt rengöringsprogram och en unik
patenterad filterenhet. Du byter enkelt språk i displayen genom att använda
touchscreenen.
En kopp eller kanna

Koppsensorn försäkrar dig om att koppen alltid är placerad på rätt ställe.
Kaffestyrkan kan justeras för varje kopp. För bekvämlighetens skull kan du
även fylla en kanna eller thermos på en gång. Genom Coffiesta B2B brygger
du snabbt en kopp kaffe från nymalda bönor eftersom maskinen är utrustad
med en högkvalitativ Ditting-kvarn. Maskinen har separata utlopp för kaffe

Fällbart koppställ

och varmvatten för att undvika att kaffe blandas i vattnet.

för kannbryggning.

Belysning

Snabb rengöring garanterar dig drycker av hög kvalitet

Att regelbundet rengöra maskinen garanterar dig hög kvalitet i varje kopp
och oavbruten tillgång till gott kaffe. Rengöringsprogrammet är enkelt och
snabbt. Displayen visar när kaffet eller filtret börjar ta slut och när droppskålen
är full.

COFFIESTA B2B

COFFIESTA FB

•

Mått (D × B × H mm):
560 × 385 × 940

•

Mått (D × B × H mm):
560 × 385 × 860

Möjliga tillval:

•

Installationsmått (ID × IB × IH mm):
610 × 585 × 1215

•

Installationsmått (ID × IB × IH mm):
610 × 585 × 1135

•

Vikt: 44 kg

•

Vikt: 41 kg

Underskåp med stor sump- och avfallsbehållare, kallvattensystem med kolsyrat
vatten, betalningssystem, bryggenhet med papperslöst filtersystem, Brita vattenfilter.

Specifikationer:

•

Tillverkningsland: Nederländerna

•

Vattenanslutning: utvändig ballofix ½”, vattentryck mellan 0.2–8.5 bar

•

El: 230 V / 2250 W

•

Kaffebehållare: 1 x 6.5 l (B2B) och 1x 6,2l (FB)

•

Övriga behållare: 4 x 2 l

•

Kapacitet: 180 koppar per timme

Den energieffektiva maskinen
Paulig Coffiesta’s VIPS-teknologi (Veromatic Intelligent Power Saving)
är energieffektiv. Maskinen lär sig konsumtionsmönstret genom att
spara användarhistoriken från det att den är i drift. Därefter aktiveras
strömsparläget automatiskt när maskinen inte används. VIPS reducerar
energiförbrukningen med hela 22-43%. Genom att dra på pekskärmen
skiftar du enkelt över till serveringsläge igen. Maskinen kan också
aktiveras för strömsparläge på nätter och veckoslut. Paulig Coffiesta
innehår energiklass A+.

