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UITVOERINGEN
Kalea 2ES+IN
2x bonenreservoir

»

1x cacao- of melkpoederreservoir

»

Kleur: wit

Karisma 2ES+IN+FM
»

2x bonenreservoir

»

1x cacao- of melkpoederreservoir

»

Verse melk aansluiting

»

Kleur: wit

kalea

»
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
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290
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Model

KALEA 2ES+IN+FM

Spanning

230V

Vermogen (Pmax)

3000 W

Zetgroep capaciteit

7 - 13,5 g

Boiler

2x 800 ml

Bonencannister

2x 1000g

Cannister topping

1800g cacao

Décaf optie

ja

Heetwaterkraan

ja

Melkopschuimer

nee

italian
touch

diepte: 600 mm
*aanbouwunit (koppenwarmer + koelkast) zijn optioneel te bestellen

kalea
Necta is een merk van

Aqua & Beans B.V.
Berenkoog 91
1822 BN Alkmaar
T.: 072-5761910
E.: info@aquabeans.nl
I. : www.aquabeans.nl

kalea

Voor perfecte

italiaanse
koffieperfectie
De Kalea is niet alleen een volautomatische koffiemachine
die indruk maakt met zijn elegante design, maar ook met zijn
uitzonderlijke prestaties. Houdt u van een stevige espresso of een
schuimige latte, de Kalea maakt het in een handomdraai klaar.
»

Smaakvol Italiaans design met gebruik van robuuste
materialen

»

UItbreidingsmogelijkheden met o.a. koppenwarmer en
melkkoelkast

»

Sfeervolle LED-verlichting bij de koffieuitloop

»

Eenvoudige te bedienenen en naar smaak aan te passen
7 inch touchscreen

»

Separate heetwater- & stoomfunctie

Z4000 HORECA brewer
»

Speciaal ontwikkeld voor de kleine tot middelgrote

»

Voor authentieke espresso- en koffiespecialiteiten

»

Variabele zetgroepkamer van 7 tot 13,5 gram koffie

»

Optioneel:

horecabedrijven

Zelfinstellende

regeleenheid

voor

de

koffiemolen (maalgraadaanpassing)
»

Eenvoudig te onderhouden

Nieuwe verse-melk-systeem (MPF)
»

Drankbereiding met hete (tot 75ºC) of koude melk
mogelijk

»

Drankbereiding met melkschuim of met enkel hete melk
(zonder schuim) mogelijk

»

Constante en steeds perfecte drankkwaliteit

»

Hoge bereidingssnelheid

7 INCH TOUCHSCREEN
»

Eenvoudig uw eigen koffiemenu’s bepalen dankzij vooraf

»

Intuïtief en gebruikersvriendelijke menu

»

Makkelijk aanpasbaar (via USB-overdracht van bestanden)

»

Ondersteuning voor videofilmpjes

gedefinieerde selecties

Milk Per-Foamer (MPF)

in hoogte verstelbaar

dubbele bonencannister

Een barista nodig om een perfecte

De uitloop is met één hand in

Geschikt

cappuccino of latte macchiatto

hoogte te verstellen en zo geschikt

blends

voor

twee

te maken? Met het unieke MPF-

voor vrijwel elk type kopje, beker

juiste koffiebonen om de perfect

systeem, hiermee kan iedereen een

of glas. De maximale instelbare

koffiecreaties te maken

koffiespecialiteit maken.

hoogte is 150 mm.

tegelijkertijd.

koffie-

Altijd

de

