
Spengler Custom Line
Italialainen Barista kohtaa suomalaisen suodatikahvin

Normaalisti perinteiset kahviautomaatit valmistavat yhden 
tyyppistä kahvia, joko erinomaista espressoa tai pehmeää 
suodatinkahvia. Tämä johtuu siitä, että kahviautomaatissa on 
yleensä yksi keitin, joka valmistaa kahvin espressokeittimen 
tavoin tai suodattamalla. Tunnistat valmistustavan kahvin 
pinnalla olevasta cremasta tai sen puutteesta. Spengler Custom 
Linessa on molemmat keittimet. Tämä mahdollistaa, että saat 
tästä laitteesta aitoa italialaista espressoa ja perinteistä 
aromikasta suomalaista suodatinkahvia.

Ainutlaatuinen Flextaste ominaisuus, voit valita juuri makusi 
mukaisen mustan kahvin.

Älykäs käyttöliittymä
Iso kosketusnäyttö hämmästyttävällä resoluutiolla on todella 
helppokäyttöinen. Näytöllä näkyviä kuvia ja videoita voi helposti 
muokata, ehkä omalla logolla ja graafisella ilmeellä.

Ympäristöystävällinen
Laitteeseen on säädettävissä automaattinen energiansäästötila, 
silloin kun sitä ei käytetä, esimerkiksi yöaikaan ja 
viikonloppuisin.
Automaatin energialuokitus (EVA EMP *) on A ++.

As Home Coffee
Mustaa kahvia, ilman vaahtoa tai 

cremaa juuri niin kuin kotona.

 

Barista Espresso
Laite valmistaa aidon espresson, 
juuri samanlaisena kun muistat 

italian lomaltasi.

 

Eco Brew
Laite joka toimii niin kuin sinä, 

ajattelee ympäristöä eikä kuluta 
turhaa energiaa.

 

Barista Milk
Laite vaahdottaa maidon, niin 

kuin ei olisi ikinä muuta 
tehnytkään. Maidon lämpötila ei 

koskaan ylitä 65°C astetta ja 
tämä on hyvä sillä maito palaa 
korkeammissa lämpötiloissa.

Optimal Brew Temp
Kahvin aromit on vapautettu 

juuri oikeassa lämpötilassa 91 – 
96°C.

 

Silent Brew
Vähän hiljaisempi laite, sopii 

julkisiin tiloihin ja 
avokonttoreihin.

 

Tea Optimized 
Water

Juuri oikea lämpötila lähes 
kaikille teelaaduille. Puhdasta 

vettä vain teelle.

 

Thermos Brew
Silloin kun olet neuvottelussa ja 
joudut jakamaan kahvisi muiden 

kanssa.



• Kaksi myllyä ja papusäiliötä
• Ammattitason mylly
• Näytön sisällön muokkaus mahdollisuus
• A++ Energialuokka
• Maksujärjestelmä (Lisävaruste )
• Oheistuotehylly (Lisävaruste)
• Vesisuodatin (alakaapissa) (lisävaruste)
• Erillinen kuumavesi ulostulo
• 2 raaka-aine säiliötä
• Älykäs käyttöliittymä
• Multimedia toiminto
• Kuppitunnistin
• Kuppiteline (lisävaruste)
• Alakaappi (lisävaruste)
• Roska-astian laajennus osa (lisävaruste)

Tekniset tiedot
Papusäiliö 2

Sisäänrakennetut myllyt 2

Raaka-aine säiliö 2

Menu Jopa 60

Reseptipankki Rajaton

Säädettävä makujensäätö Kyllä

Kannutäyttö Kyllä

Säädettävä kuppiteline Kyllä

Elektroninen lämpötilan 
tarkistus

Kyllä

Energiansäästötila Kyllä

Kuppitunnistin Kyllä

Erillinen kuumavesi Kyllä

Alakaappi Lisävaruste

Roska-astian laajennus 
mahdollisuus

Lisävaruste

Kuppiteline Lisävaruste

Tarvikehylly Lisävaruste

Water Block Kyllä

Sisäänrakennettu 
kylmävesiyksikkö

Lisävaruste

Sisäänrakennettu vesisuodatin Lisävaruste

Sähköliitäntä 230-240 VAC, 50Hz, 2300W

Vesiliitäntä 1/2” ulkokierre

Vesisäiliö 700ml

Kapasiteetti säiliö & 
Roska-astia
Papusäiliö Kahvi 1.5kg

Papusäiliö Espresso 1.5kg

Kahvi 1.8kg

Topping 2.5kg

Kaakao 2.7kg

Tippa-astia 3L

Roska-astia 2kg

Roska-astia alakaappiin 5kg

Roska-astian laajennus 4kg

Paino
Automaatti 45kg

Alakaappi 36kg

Automaatti + Alakaappi 81kg

Mitat Korkeus / Leveys / Syvyys
Automaatti 785 mm / 450 mm / 455 mm

Alakaappi 950 mm / 450 mm / 455 mm


