


En professionell maskin för kaffekuddar.
En espressomaskin för enkla och dubbla kaffekuddar, utrustad med två oberoende 
grupper samt separat ångenhet. 
Duetto Lux är tillverkad för att servera större mängder kaffe. Tack vare det patente-
rade självrengörande hydraliska systemet har alla problem med kalk i kaffegruppen 
eliminerats. Därmed behöver man inte använda kemiska filter eller miljöfarliga medel 
för kalkborttagning.
En justerabar termostat gör att man kan variera temperaturen på vattnet efter  
kaffesort. Den dekorativa manometern visar ångtrycket.
Bryggenheten stänger själv när kaffekudden tagits bort, vilket ger bästa temperatur-
stabilitet. Vid bryggning pressas kaffekudden samman optimalt, och man får därmed 
bättre extrahering av kaffets goda arom.
Maskinen är helt i rostfritt stål som standard. Tillval såsom koppvärmare och program-
merbar volymeter finns som beställningsvaror.
Denna maskin passar på bar, pizzeria och restaurang.  Modellen x/xl för höga glas och 
större koppar finns som lagervara.

Teknisk information
Effekt: Per kaffegrupp 700W,  
ånga 1300W, totalt 2700W
El 230V/50Hz 10A
Temperaturkontroll: justerbar termostat 
Vattentank: 5,0 liter
Ångpanna: 2,0 liter
Mått: (BxDxH) 500 x 400 x 445
Vikt: 30 kg
Modell: x/xl för höga glas och muggar
Funktion: 2 kaffe samt ånga som  
standard. Tillval: 3/4 kaffe.
Hölje: Helt i rostfitt. 
Antal per pall: 12
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Tillval

Dubbelfilter för pods 

om 14 g kaffe, brygger 2 espresson.  
Precis som bryggruppen är detta kit 
tillverkat av förkromad mässing, vilket 
håller kaffet vid rätt temperatur under 
bryggning. Därmed behåller man den 
goda kaffearomen..

Cappuccinatore (mjölkskummare)

Cappuccinatoren hjälper dig att göra en 
perfekt cappuccino, även om du inte är 
en fullfjädrad barista.

Vattenanslutningskit

Maskinen finns även i utförande för direkt 
vattenanslutning.

Spinel Credit Kaffesystem 

håller kontoll på hur mycket som bryggs 
i maskinen. Maskinen slutar fungera när 
det antal bryggningar är utförda, som 
operatören bestämt.

Samtliga  tillval är beställningsvaror

Programmerbar volymeter

Som alternativ finns maskinen med  
programmerbar volymeter, där du  
medelst en manöverpanel enkelt kan 
välja liten eller stor kaffe. 


