
Dubbelfilter för pods 

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

Programmerbar volymeter

Enkel att programmera och tillåter juste-
ring av kaffemängden.

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 trelux duelux unolux
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trelux duelux unolux



Italienska kaffemaskiner för enkla och dubbla kaffepods.
Maskinerna är utrustade med separata thermoblock och rostfri panna för varmvatten och ånga.  De är speciellt lämpade 
för ställen som serverar större mängder kaffe.  Alla problem med kalk i bryggenheten har eliminerats tack vare det speciella 
självrengörande hydraliska systemet. 
Bryggenheten stänger själv när kaffekudden tagits bort, vilket ger bästa temperaturstabilitet. Vid bryggning pressas kaf-
fekudden samman optimalt, och man får därmed bättre extrahering av kaffets goda arom.
En justerabar termostat gör att man kan variera temperaturen på vattnet efter kaffesort.
Koppvärmare och front av rostfritt stål gör maskinerna eleganta och passande i alla miljöer.  Kvalitet och flexibilitet är gör 
dessa maskiner till ett utmärkt val för  kontoret, i kaffebaren och på restaurangen.
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Teknisk information

TRE LUX DUE LUX UNO LUX
Effekt per kaffegrupp 700W 700W 700W
Effekt ångpanna 1300W 1300W 800W
Total effekt 3400W 2700W 1500W

Elanslutning 230V/50Hz  16A 230V/50Hz  16A 230V/50Hz  10A

Temperaturkontroll justerbar termostat justerbar termostat justerbar termostat

Vattenbehållare 5,0 liter 5,0 liter 3,0 liter

Vattenkokare/ångpanna 2,0 liter (vatten och ånga) 2,0 liter (vatten och ånga) 1,0 liter (vatten och ånga)

Mått B x D x H mm 560x500x500 560x500x500 320x400x500

Vikt 38 kg 33 kg 22 kg

Versioner 3*/4/5/6 kaffe 
vatten och ånga

2*/3/4 kaffe
vatten och ånga

1*/2 kaffe
vatten och ånga

Hölje (standard)
Kan beställas helt i rostfritt

Svart med rostfri front Svart med rostfri front Svart med rostfri front

Antal maskiner per pall 6 6 12

* Standard och lagervara * Standard och lagervara * Standard och lagervara


