Carimali Armonia Smart
Inteligentne rozwiązanie w świecie automatycznych ekspresów ciśnieniowych

Carimali
Armonia
Smart
jest
automatycznym ekspresem ciśnieniowym
z przeznaczeniem głównie do małych
i średnich lokali gastronomicznych oraz
nowoczesnych biur.
Dzienna rekomendowana wydajnośd
urządzenia wynosi ok. 100 filiżanek.
Docelowe miejsce ekspresu jest wszędzie
tam, gdzie serwuje się napoje kawowe w
najlepszej włoskiej tradycji.

Carimali Armonia Smart to innowacyjna
technologia oraz współczesny design.
Carimali Armonia Smart:
 gwarantowana wysoka jakośd kawy,
 różnorodnośd napojów kawowych
za dotknięciem przycisku,
 intuicyjna i prosta obsługa.

Carimali Armonia Smart serwuje wszystkie
dostępne rodzaje napojów kawowych
bazujących na świeżo zmielonej kawie,
 świeże mleko - wersja LM,
 mleku w proszku – wersja TOPPING
Obie wersje mogą serwowad również
napoje bazujące na czekoladzie, oraz w
wersji samoobsługowej SELF.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ KAWIARNI I BIURA

Gwarancja niezapomnianego smaku napojów
kawowych bazujących na świeżo zmielonej kawie
Prosty i łatwy w obsłudze panel wyświetlacza LCD daje możliwośd skorzystania z ośmiu przycisków z
zaprogramowanymi napojami. Przy użyciu przycisku Shift można wygenerowad z urządzenia opcję 3 x 8, czyli aż
24 rodzaje napojów kawowych.
Najważniejsze zalety:
 2 wbudowane młynki – z opcją wyboru młynka,
 dysza gorącej wody,
 w pełni elektroniczne sterowanie z wyświetlaczem LCD,
 możliwośd zaprogramowania indywidualnych ustawieo,
 automatyczny zintegrowany system czyszczący i odkamieniający,
 regulacja wysokości wylewki (95– 155 mm),
 system spieniania mleka,
 stałe podłączenie wody,
 pojemnik na zużytą kawę.
Podobnie jak inne urządzenia Carimali, Armonia Smart występuje w dwóch wersjach. W pierwszej pracuje z
dwoma młynkami na ziarno i świeżym mlekiem (LM), w drugiej z mlekiem instant (TOPPING).

Carimali Armonia Smart dostępna jest w białej i czarnej wersji kolorystycznej.
Carimali MX – 2 – czarna wersja kolorystyczna

ARMONIA
SMART LM/
MX-2 LM

ARMONIA
SMART TOPPING/
MX-2 Topping

230 V, 50 Hz

230 V, 50 Hz

3500 W

1800 W

100 filiżanek

100 filiżanek

1 x 16 A

1 x 16 A

Bojler kawy

0,6 l, 1800 W

0,6 l, 1800 W

Bojler pary

Dane Techniczne
Napięcie
Moc
Dzienna wydajnośd
Zabezpieczenie

0,6l, 1200 W

-

Ilośd młynków

2

1

Ilośd pojemników na ziarno kawowe

2

1

Ilośd pojemników na produkt instant

1

2

Ilośd mikserów

1

2

2 x 0,65 kg

0,65 kg

Pojemnośd zbiornika na ziarno
Pojemnośd zbiornika na produkt instant
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
Wysokośd wylewki

2l

2x2l

324 x 717 x 560 mm

324 x 717 x 560 mm

95 – 155 mm

95 – 155 mm
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