COMO
Utifrån ny teknik och logik har vi byggt en kaffemaskin som lever upp till de krav vi själva och alla
kaffeälskare ställer. Como erbjuder perfekt kaffe, exklusiv design, flexibel teknik, energieffektiv drift
och minimal miljöpåverkan under hela sin livscykel. Kaffemaskinen kan placeras på bänk eller
anpassat underskåp.

INFORMATIONSDISPLAY
Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av
dryck och talar om när drycken är färdig. Displayen visar
även felkoder för enklare service. Automaten är även
utrustad med ett räkneverk som möjliggör enkel avläsning
av antal koppar.
BETALNINGSSYSTEM
Kaffemaskinen är inställd på friköp och kan även förberedas
för olika betalningsmöjligheter.
SENSORER
Kaffemaskinen är utrustad med sensorer som stänger av
vattentillförseln om något läckage uppstår. Därutöver
ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

SORTIMENT/DRYCKESVAL
Como gör det möjligt att välja styrka på dryck, kopp- storlek
samt socker- och mjölkmängd. Följande dryckesval kan
erbjudas ur automaten: färskbryggt kaffe, kaffe med mjölk,
mocka, cappuccino, café au lait, caffè latte, choklad och
hetvatten till te. Hetvatten levereras i separat rör för att
minimera risk för kaffedropp i tekoppen.
KOPP- OCH KANNBRYGGNING
Kaffemaskinen brygger drycken kopp för kopp eller en hel
kanna. Kaffet bryggs genom ett stålfilter med en bryggtid
på max 45 sek per kopp. Koppstället kan vikas upp vid
kannbryggning. Mängden kaffe vid kannbryggning bestäms
utifrån valt antal koppar. En optisk sensor känner av om
kopp eller kanna står på sin plats innan dryck levereras.
Automaten indikerar när kaffet håller på att ta slut samt när
sumpen håller på att bli full.
• Volym per koppbryggning: 15 cl dryck
• Min/Max höjd bägare: 60/140 mm
• Min/Max höjd kanna: 128/238 mm
KAPACITET
Kaffe (malet alt hela bönor)
2,0 kg
Choklad
1,5 kg
Socker
1,5 kg
Topping:
1,5 kg
Sumpbehållare har samma kapacitet som kaffebehållare

MILJÖVÄNLIG
Automaten är utrustad med energisparläge, vilken kan
programmeras att sänka vattentemperaturen när den inte
används, t.ex. nattetid. Energisparfunktionen är aktiverad
vid installation.
Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas och
återvinnas.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Höjd | Bredd | Djup

8882 mm | 427 mm | 550 mm

Vikt

42 kg

El-anslutning

230 V 50 hz 10 amp

Maxeffekt

2400 W

Kallvattenanslutning

Ballofix, 3/4” R

Vattentank, volym & temperatur

1,8 liter & 94 C°

Gränsvärde blynivå (<10ppb)

Ja, uppfylls

Volym spillbricka

0,6 l

Längd på anslutningssladd

ca 2,5 m

Längd på anslutningsslang

ca 1 m

Ljudnivå i viloläge

< 70 dB

Energiklass

A +, CE-märkt

Energiförbrukning

137 Wh/l

UNDERSKÅP (TILLVAL)
Höjd | Bredd | Djup

806 mm | 427 mm | 550 mm

FLÄKT/SERVICE
För att kaffemaskinens fläkt skall fungera bör 6 cm bakom maskinen
lämnas fritt. För att underlätta service bör 15 cm på varje sida om
kaffemaskinen lämnas fritt.

