EVO II – Premium
AUTOMATISK

EVO II – Premium

Version
•

EVO II Premium MF04

•

EVO II Premium MF13

Nu är EVO II här, nästa generation av vår populära färskbryggsmaskin EVO. Maskinen har utformats för att få ut maximalt av ditt kaffe. Alla delar i bryggprocessen
kan justeras individuellt till exakta specifikationer för att garantera kaffets optimala smak och arom. Resultatet blir en perfekt kopp kaffe, varje gång.
Tack vare EVOs välbeprövade teknik och logik kan vi ge dig möjligheten att skapa och lagra unika recept. EVO levereras med 14-16 förinstallerade drycker som
standard, men maskinen har en lagringskapacitet för en näst intill obegränsad receptbank. Din kaffemeny presenteras med upp till 48 drycker uppdelat på
tre skärmsidor. Tack vare receptbanken kan alla få sin perfekta kopp kaffe, när som helst.
Vi kallar det in cup quality.

USPs
• ECBC Godkänd
• CE godkänd
• Produkt ingår i El-Kretsen certifikat

• A+ Energi
• Godkänd för att ingå i Svanen kaffetjänst

Svanen är Nordens officiella miljömärke.
Syftet ä
 r att ge nordiska konsumenter och
företag ett bra verktyg för att kunna välja
produkter och tjänster s om uppfyller stränga
miljökrav. EVO II är godkänd för användning
i en Svanenmärkt kaffetjänst.
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• Återvinningsgrad 95 %
• Godkänt blyprotokoll finns

95% återvinningsbar

A+

Tekniska specifikationer

EVO II Premium - MF04

EVO II Premium - MF13

880, 428, 550 mm

880, 428, 550 mm

1680 mm

1680 mm

67 kg, (Underskåp 27.3kg)

67 kg, (Underskåp 27.3kg)

230V IN / 2400 W

230V IN / 2400 W

Volym vattentank

4.5 l

4.5 l

Inbyggd kvarn

N/A

Ja

Behållare för malet kaffe

Ja

N/A

Ingrediensbehållare

4

3

1 till 48 drycker på menyn

1 till 48 drycker på menyn

1/2” R utvändig

1/2” R utvändig

<68dB

<68dB

Höjd, bredd, djup
Höjd med underskåp
Vikt
Elanslutning

Flexibel dryckes meny
Vattenanslutning

EVO II – Premium

Ljudnivå (Under bryggning)

Kapacitet behållare och sumplåda
Modul (ca.)

Funktioner

MF04

MF13

Bönbehållare

N/A

2 kg / 5 l

Förlängningskit
bönbehållare (Tillval)

N/A

2 kg / 5 l

Kaffe

2 kg / 4.3 l

N/A

Topping

1.1 kg / 2 l

1.1 kg / 2 l

Choklad

1.5 kg / 2 l

1.5 kg / 2 l

Espresso

0.4 kg / 2 l

0.4 kg / 2 l

3l

3l

Spillbricka

1.7 l

1.7 l

Sumplåda

9 l / 2 kg sump

9 l / 2 kg sump

Sumplåda Underskåp

25 l / 6 kg sump

25 l / 6 kg sump

Rengöringsbehållare

• Intelligent och
programmerbart energisparläge
• Justerbara smakinställningar
• Flexibel dryckesmeny, 1-48
drycker på menyn
• Volymreglering
• Styrkereglering
• Automatisk rengöringsprogram

Tillval
• 4 kg bönbehållare
(Endast för MF13)
• Vattenfilter
• Underskåp
• Koppsensor
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• 3.6 kg largekit
(Endast för MF04)
• Uppkopplingsbar
• Kallt och kolsyrat vatten

INSTALLATION: Se användarmanual och teknisk manual.

Welbilt reserves the right to make changes to the design or specifications without prior notice.
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• Rengöringsinstruktion
på skärm
• Separat hetvattenuttag
• Elektronisk temperaturkontroll
• Kannfunktion
• Bryggfilter för flergångsbruk
• Indikator påfyllning

