Siro

Espresso

Trotjäna

med flera användningsområden

ibland är både och bättre än antingen eller. Flexibilitet och en förmåga att passa in i olika situationer
är ofta förmågor som vi värdesätter högt hos anställda och samarbetspartners. det här är en
fikamaskin med samma kompetens. Med sitt höga sociala iQ levererar den en perfekt finespresso
efter maten likväl som en slät kopp till trefikat.
Ofta uppstår nya innovationer genom hybrider mellan olika

Många möjligheter med mjölken

befintliga tekniker. Siro Espresso är ett lysande exempel.

Inte nog med att Siro Espresso är en tusenkonstnär när det gäller

Hemligheten ligger i att inte kompromissa med bryggtekniker.

kaffet. Mjölken är ju nästan lika viktig och även här finns alternativ

Espresson pressas fram med optimala 9 bars tryck. När det

att välja bland. Färskmjölk ger det ultimata mjölkskummet på din

är dags för en vanlig kopp bryggkaffe sänks trycket i maskinen

espresso. Alternativet är 100 % torkat mjölkpulver. Mjölkpulver är

automatiskt, för att även den koppen ska få precis den där

ekologiskt, välsmakande och väldigt smidigt när det kommer till

nybryggda smaken man vill åt.

rengöring av maskinen.

Siro

Espresso

Mått inkl. bönbehållare	Lilla	Stora
Höjd:
860 mm 1020 mm		
Montagehöjd:
1060 mm 1220 mm
Bredd:
370 mm
460 mm
Montagebredd:
540 mm
630 mm
Djup:
560 mm
560 mm
Montagedjup:
440 mm
440 mm
Vikt:
45 kg
50 kg
Kapacitet
Rekom. koppar per dag:
Tillbehör
Brita filter:
Underskåp, Lilla:
Underskåp, Stora:
Vattenstopp

150 koppar

115/105/421 mm (B/D/H)
370/530/850 mm (B/D/H)
465/530/850 mm (B/D/H)

Teknisk specIFIKATION
Vattenanslutning:
½ tum med utvändig gänga (R15)
Elanslutning:
230 v, 13 A
Energiförbrukning
Idle Phase/Standby:
Lilla: 41,5 Wh/h
Stora: 81,7 Wh/h
Energiförbrukning i
Energisparläge:
Lilla: 24,9 Wh/h
Stora: 44,2 Wh/h
Energiminsknig i
Energisparläge:
Lilla: 40 %
Stora: 46 %

Håller rätt tryck både för espresso och
bryggkaffe.
Dubbla bönbehållare.
Klarar kannbryggning.
Enkelt rengöringsprogram.
Välj mellan färsk mjölk eller torrmjölk.
Har energisparläge.
Välj mellan flera olika varianter av maskinen.

Bjud på dig själv
www.kaffeknappen.se

