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BREAK
Kompaktowe wymiary i wysoka wydajność to 
główne cechy formatu BREAK. Podświetlenie 
LED w połączeniu z 10.1" wyświetlaczem 
sprawiają, że ekspres wygląda nowocześnie
i wkomponuje się w każdą przestrzeń.

FORMAT

DANE TECHNICZNE     W2L - W8L

WYDAJNOŚĆ

Zalecana maksymalna wydajność dzienna 100 filiżanek

70 filiżanek

50 filiżanek

50 filiżanek

15 l

Wydajność godzinowa (DIN18873-2) 

Espresso

Americano

Cappuccino

Gorąca woda

Wysokość wylewki

19 kg

6,5 cm - 14 cm

220-240V / 1500 W

W2L
BREAK

Pojemność zbiornika wody

Konfiguracja W2L W8L

2l

1200 g 1200 g

8l

Połączenie do kanalizajci

Pojemność tacy
ociekowej

Pojemność zbiornika 
na ziarna

ceramiczny
młynek tarczowy

ceramiczny
młynek tarczowy

Rodzaj młynka

Pojemność zbiornika
na fusy

Przyłącze wody z sieci

ok. 70 porcji
(przy 10g/porcja)

ok. 70 porcji
(przy 10g/porcja)

Opcja podłączenia
zbiornika zewnętrznego

Wymiary (S*W*G)

Waga

Napięcie/moc

Przyłącze wody

30*58*50 cm 42*58*50 cm

20,5 kg

W8L
BREAKPodświetlenie  

(dowolny kolor)

Kawy mleczne
(one touch)

Konfiguracja i personalizacja
produktów

Automatyczne czyszczenie
systemu mlecznego

7 - 16 g 7 - 16 g

System grzewczy 
termoblok

Aktywny monitoring
ilości ziaren kawy

Wymienna końcówka
do dyszy spieniającej

Regulowana jednostka 
zaparzająca

Wyświetlacz

2

2 l 2 l

2

3 wielkości napoju

Indywidualne treści
reklamowe

10,1 cali, 
kolorowy, dotykowy

10,1 cali, 
kolorowy, dotykowy

Metalowy przewód długości 1,5m,
 G3/4’’ na G3/8’’
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System zaparzający i 3 wielkości napojów

Możliwość zaprogramowania dla każdego napoju trzech
wielkości (S, M, L) w pełni sprosta oczekiwaniom klientów
biurowych i małej gastronomi.
Regulowany system zaparzający (od 7 do 16g) gwarantuje
najwyższą jakość nawet dużych specjałów kawowych.

Podłączenie bieżącej wody i kanalizacji 

BREAK to najmniejszy ekspres na rynku posiadający w 
standardzie możliwość podłączenia do wody i kanalizacji. 
Dzięki temu obsługa ekspresu nie zajmuje czasu, a czynności 
serwisowe ograniczają się do kilku minut dziennie.

Profesjonalny system spieniający mleko

Podłączenie mleka, które zostało umiejscowione z boku 
urządzenia, sprawia, że czyszczenie systemu spieniania może 
odbywać się automatycznie. Pozwala również zachować higienę
i niezmienną jakość piany mlecznej.

AKCESORIA
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