Cimbali S20 - S30

Relax ... it’s Miko coffee

Cimbali S20 - S30
De super-automatische Cimbali S-serie beschikt over diverse innovatieve interactiemogelijkheden. Het display van de
touchscreen kan gepersonaliseerd worden met beeld- en/of videomateriaal. Dankzij het geïntegreerde Bidirectional Wi-Fi
systeem is communicatie op afstand mogelijk. Het touchscreen zorgt voor ultiem gebruiksgemak. De machine biedt een
grote diversiteit aan koffiegerelateerde dranken. Compact van formaat en uit te breiden met koppenwarmer met melkkoeler
(cup&cool systeem). Uniek is het nieuwe automatische reinigingssysteem waarbij het demonteren van onderdelen niet meer
nodig is.
De nieuwe S20 is de perfecte machine voor dagelijks gebruik. Zoals we inmiddels
gewend zijn van Cimbali, bevat ook de S20 diverse innovatieve ontwikkelingen
die het bereiden van een koffiespecialiteit verder vereenvoudigen. De
smartboiler en voorverwarmde koffiegroep zorgen ervoor dat de temperatuur
van de koffie constant blijft.
Cimbali S20
• Capaciteit: +/- 200 consumpties per dag
• 7 inch touchscreen
• Geoptimaliseerde uitloop
• Titanium molens
• Smart boiler
• Aansluitwaarde: 230 V/3400 W
• H x B x D (mm): 762 x 370 x 620
Optioneel: koppenwarmer / cup&cool
H x B x D (mm): 738 x 290 x 435

De S30 is uitgerust met het door Cimbali ontwikkelde Perfect Grinding System.
Dit systeem controleert de extractie van de koffie op basis van zettijd en stelt
indien nodig de maalgraad bij. Hierdoor wordt een constante koffiekwaliteit
gegarandeerd. De S30 kan zowel warme als koude melkspecialiteiten bereiden
(snowmilk). De S30 heeft twee boilers: één voor stoom en heetwater en één
voor het bereiden van espresso en café crème. Dit garandeert een constant
perfecte temperatuur waardoor piekmomenten moeiteloos opgevangen
worden.
Cimbali S30
• Capaciteit: +/- 300 consumpties per dag
• 10.4 inch touchscreen
• Zelfstellende titanium molens
• Automatisch in hoogte verstelbare uitloop
• Verbeterd melkschuimsysteem
• Dual boiler
• Aansluitwaarde: 400 V/4800 W (krachtstroom!)
• H x B x D (mm): 762 x 370 x 620

www.mikocoffee.com

