EXPOBAR

ONYX & ONYX Pro

ONYX
Vi är stolta att presentera våra modeller av ONYX, den perfekta
kombinationen av pålitliga, högpresterande Expobarmaskiner
och vår kontinuerliga strävan efter innovativa lösningar. ONYX
är en premium espressomaskin som för samman kreativ design
med näst intill oändliga anpassningsmöjligheter.
Med en kombination av kunskap som samlats in från erfarna
baristor och beprövad bryggteknologi samt energisparande
programvara har vi skapat en överlägsen espressomaskin som
är så smart och pålitlig som den är elegant och vacker.

ANPASSNINGSMÖJLIGHETER
Vi vet att varje serveringsutrymme är unikt så för att vara säkra
på att ONYX passar in i alla miljöer kan den lätt anpassas med
utbytbar grafik genom printade insticksdekaler som placeras
bakom glaspanelerna.

Anpassningsbara paneler
Bak- och sidopaneler kan skräddarsys
för att passa alla behov eller miljöer.
Bakre panel endast PRO modell

LED-belysning
LED-paneler på tre sidor ger näst intill
obegränsade möjligheter till profilering.
Endast PRO-modell.

FUNKTIONER O N Y X Pro
Från det första idéutkastet har vårt mantra varit att form följer funktion. Resultatet är en espressomaskin fullspäckad med funktioner
och den är lika intuitiv som attraktiv. Alla funtioner är enkla att hitta och använda redan från den allra första bryggningen.

Touchskärm
Ta kontroll över bryggnings-,
programmerings- och
rengöringsfunktioner med en
2,5-tums LCD-skärm.

Ångrör med
anti-sugventiler
Ångrör med rakt flöde säkerställer
minimal ångbegränsning. Hygieniska
och lätta att rengöra tack vare
teflonbeläggning och
anti-sugventiler.

Grupper med förbryggning

Uppfällbara kopphyllor

Låt kaffesmaken utvecklas naturligt
med förbryggning och absolut mättnad
i varje dos.

Kopphyllorna kan fälls upp när de
inte behövs och kan tas bort med en
knapptryckning när de ska rengöras.

Gruppsköljning
Håll bryggrupperna rena och klara att
användas mellan bryggningarna med en
enkel knapptryckning.

Isolerat flertankssystem
med PID-kontroll
Avancerat PID-sensorsystem
garanterar exakt temperatur för ånga
och varje bryggrupp.

Puls-/Auto ångreglage
Ånga mjölken för hand med perfekt
resultat eller låt maskinen göra jobbet
och styra ångan automatiskt.

Automatisk rengöring
Automatisk rengöring innebär att alla
bryggrupper rengörs samtidigt..
Snabbstart i kontrollpanelen.

O N Y X Pro
ONYX Pro 2 GR TS*
ONYX Pro 3 GR TS*

Modeller är i take away utförande med plats för
höga latteglas. Utrustad med uppfällbara kopphyllor
för mindre koppar.

* Turbo steamer

ONYX Pro 2GR

ONYX Pro 3GR

ONYX
ONYX 2 GR
ONYX 2 GR Mini

Modeller är i take away utförande med plats för
höga latteglas. Utrustad med uppfällbara kopphyllor
för mindre koppar.


ONYX Mini 2GR

ONYX 2GR

Baksidan på standardmodell i
rostfritt

FUNKTIONER ONYX

Knappsats

Mjuka portafilter

Gruppsköljning

Knappsats för vardera bryggrupp i
kombination med digital display för
enkel användning och programmering.

Bekväm, ergonomisk, lyxig
och ändå extremt hållbar och stabil.

Håll bryggrupperna rena och klara att
användas mellan bryggningarna
med en enkel knapptryckning.

Grupper med förbryggning

Ångrör med
anti-sug funktion

Låt kaffesmaken utvecklas naturligt
med förbryggning och absolut
mättnad i varje dos.

För extra hygien är ångröret utrustat
med en ventil för att minimera risken
att mjölk sugs upp i ångröret.

SPECIFIKATIONER
O N Y X Pro

Ångreglage

Automatisk rengöring
Automatisk rengöring innebär att alla
bryggrupper rengörs samtidigt.
Snabbstart i kontrollpanelen.

DESIGNA DIN ONYX

ONYX

3 GR

2GR

2 GR MINI

415V 3N / 4860W

415V 3N / 6440W

240V 1N / 3350W

240V 1N / 2800W

Höjd

520 mm

520 mm

520mm

520mm

Djup

585 mm

585 mm

585mm

585mm

Bredd

705 mm

985 mm

705mm

490mm

70 kg

98 kg

67 kg

47 kg

2

3

2

2

Tankvolym (L)

11.5+(1.5+1.5)

17.5+(1.5+1.5+1.5)

11,5

6

Tanktryck

0,8 till 1,2 bar

0,8 till 1,2 bar

0,8 till 1,2 bar

0,8 till 1,2 bar

Antal tankar

3

4

1

1

Ångrör

1

1

2

2

Turbo-steamer

1

1

-

-

Hetvattenuttag

1

1

1

1

<70 dB

<70 dB

<70 dB

<70 dB

Bryggrupper

Ljudnivå

Avancerat PID-sensorsystem
garanterar exakt temperatur för ånga
och varje bryggrupp.

Manuellt ångreglage för skumning av
mjölk med perfekt resultat.

2 GR

Vikt

Isolerat flertankssystem
med PID-kontroll

Du kan enkelt designa maskinens baksida* och
sidopaneler efter eget önskemål för att få din
egen unika maskin. Grafiken kan enkelt bytas ut
när som helst. För branding beställ uppsättning
transparent glas.

Vi rekommenderar att grafiken folieras på en 1mm
tjock plastskiva. Kontakta oss för mallar.
* Branding baksida endast promodell. Standardmodellen har rostfri baksida.

www.creminternational.com

