BRAVISSIMO

CREMONA XL IN
Cremona XL IN är en ny kaffemaskin från N&W. Kaffemaskinen är stilren och modern med en
användarvänlig design. Den finns i tre olika varianter, hela bönor, färskbrygg och instant. Cremona XL
är en helautomatisk kaffemaskin med ett stort urval av drycker som är mest lämpad för mindre och
medelstora företag. Maskinen kan även ställas in på energisparläge vilket gör den till ett bra miljöval.

BETALNINGSSYSTEM
Maskinen är inställd på friköp och kan utrustas med en
påbyggnadsmodul för betalsystem.
RENGÖRING
Rengöring av maskinen utförs manuellt och med sköljprogram.
SENSORER
Maskinen är utrustad med ett system som stänger av
vattentillförseln om något läckage skulle uppstå. Därutöver
ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.
MILJÖVÄNLIGT
Utrustningen kan ställas in på energisparläge, vilket sänker
temperaturen på vattnet när den inte används, till exempel
nattetid. Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas
och återvinnas.

SORTIMENT/DRYCKESVAL CREMONA XL IN
Följande åtta val av dryck finns: Kaffe, Kaffe med mjölk,
Cappuccino, Caffè latte, Chocoffee, Choklad och Tevatten
samt ett val för kannbryggning.
KOPP- OCH KANNBRYGGNING
Maskinen kan brygga drycken kopp för kopp eller en hel
kanna. Koppstället är justerbart och kan anpassas för alla
storlekar av koppar samt vridas ut för kannbryggning.
Mängden kaffe i kanna bestäms utifrån måttet antal koppar.
• Max volym i kopp: 290 ml dryck
• Min/Max höjd bägare: –/170 mm
• Min/Max höjd kanna: –/235 mm
KAPACITET
Kaffe: 0,65 kg* räcker till ca 325 koppar (2,5 liter)
Choklad: 1,8 kg* räcker till ca 100 koppar (2,5 liter)
Whitener: 0,75 kg* räcker till ca 250 koppar (2,5 liter)
* Varierar beroende på typ av produkt.
INFORMATIONSDISPLAY
Informationsdisplayen hjälper användaren genom valet av
dryck och talar om när den är färdig. Displayen visar även
information för enkel service.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Höjd

715/925 mm (öppen topplucka)

Bredd

331 mm

Djup

528/734 mm

Vikt

30 kg

El-anslutning

230 V/10A jordat uttag

Maxeffekt

2850 W

Kallvattenanslutning

Ansluts till Ballofix 20 mm
(3/4”) utvändig gänga

Längd på anslutningssladd

ca 2,5 m

Längd på anslutningsslang

ca 1 m

Ljudnivå i viloläge

< 70 dB

Energiförbrukning/dygn
i viloläge

1860 Wh/dygn

FLÄKT/SERVICE
För att maskinens fläkt skall fungera bör 10 cm bakom den
lämnas fritt. För att underlätta service av bör även 10 cm
på varje sida lämnas fritt.

