
Anna uuden Espresso 
Smart Touchimme 

täyttää toiveesi
A touch
of glass

Puhdasta tyyliä: 
laadukas karkaistusta 

lasista valmistettu etuosa, 
jossa on älykäs 7 tuuman 

kosketusnäyttö
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Valmistettu Sveitsissä
Ylivertainen Taste Through Technology takaa parhaan maun. Sveitsiläisen kumppanimme 
Braumannin kahvimylly ja suodatusyksikkö varmistavat täydellisen kahvinlaadun yhdessä 
papujesi kanssa.

Pitkäaikaiseen käyttöön suunnitellulla Espresso Smart Touchilla hemmottelet työkavereitasi ja 
vieraitasi tarjoamalla heille huippuhyvät kahvit. Laadukkaiden materiaalien ja vankan 
rakenteen ansiosta voit käyttää laitetta ongelmitta vuosia. Energiansäästötilaa 
käytettäessä laite kuluttaa entistäkin vähemmän energiaa. 

Tapaa baristamme
“Baristamme” tulee Sveitsistä. Tämä suodatusyksikkö 
on todellakin osoittanut luotettavuutensa.
Onko nopeus sinulle tärkeää? Voit laittaa 
samalla kertaa kaksi kupillista kahvia 
45 sekunnissa.Espressokoneemme 
pitää huolen siitä, että saat kupillisen 
täydellistä kahvia koska tahansa. 

Täydellinen jauhatus
Myös kahvimyllymme valmistetaan Sveitsissä. 
Myllyn metalliterät varmistavat tasaisen 
jauhatuksen sveitsiläisellä tarkkuudella. 
Koska pavut jauhetaan juuri ennen käyttöä, kahvi 
on todella tuoretta. 

Suodatusyksikön ja kahvimyllyn täydellisen
yhteistyön tuloksena myös papujesi maku pääsee 
täysiin oikeuksiinsa.
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Herkullista kahvia yhdellä 
helpolla sormenliikkeellä.
Monipuolisella Espresso Smart Touch -espressokoneella valmistat entistäkin helpommin vahvan 
espresson, pehmeän cappuccinon, suuta hivelevän latte macchiaton ja tietysti hyvän peruskahvisi! 

Valitset juomasi näppärästi selkeästä 7 tuuman kosketusnäytöstä. Sinun tarvitsee vain koskettaa 
näyttöä yhden kerran, riippumatta siitä, haluatko yhden kupillisen kahvia, kaksi kupillista samalla 
kertaa vai kokonaisen kannullisen kahvia. Eikö haluamaasi juomaa näy näytössä? Pyyhkäise näky-
viin seuraava ruutu, jossa on lisää juomia.

Espresso Smart Touch sopii mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin, koska siihen on saatavana useita 
lisävarusteita, kuten kupinlämmittimet, alakaapit ja erilaiset maksujärjestelmät.

7 tuuman kosketusnäyttö
Kirkkaassa 7 tuuman 
kosketusnäytössä juomat esitetään 
kuvakkeina. Näet siis heti, mitä juomia 
on valittavana. Espressokoneen toteu-
tuksesta riippuen pyyhkäisynäytössä 
voidaan esittää jopa 28 eri juomaa.

Liittymä
Haluatko valmistaa juomasi näyttöä 
sipaisemalla, vai haluaisitko ensin 
muuttaa juomaa oman makusi 
mukaan? Teet sen kätevästi kahvin 
vahvuutta säätämällä ja maitoa tai 
sokeria lisäämällä.
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Tekniset tiedot

ETNA Coffee Equipment B.V.
Expeditieweg 6F
7007 CM Doetinchem

Puhelin: +31 (0)314 442 442
E-mail: sales@etna-ct.com
www.etna-ct.nl

Espresso Smart Touch ES121 -espressokoneen tiedot
Säiliöt:     Kahvipavut   1 x 3,2 litraa ≈ 1.100 gramma    
     Maitojauhe:       1 x 2,3 litraa ≈ 1.475 grammaa
     Kaakaojauhe:  1 x 2,3 litraa ≈ 1.775 gramma
Tuntikapasiteetti:    120 kupillista (120 ml)
Valmistusaika:     n. 30 sekuntia                      n. 45 sec (120 ml)
Mitat K x L x S:    771* / 710** x 320 x 580 mm (papusäiliöllä/ilman papusäiliötä)
Suurin kupin korkeus:    19 cm
Nimellisteho    AC 1N 230V, 50 Hz, 3.000 W
Paino:     42 kg

Muut tämän sarjan mallit:
Espresso Smart Touchimme 132: Kahvipavut, Maitojauhe, Kaakaojauhe, Pikakahvi tai sokeri

Espresso Smart Touchimme 122: Kahvipavut, Maitojauhe ja Kaakaojauhe

Oikeus kirjoitus- ja painovirheisiin pidätetään.

Juomavalikoima*

Café creme
Espresso
Cappuccino
Café au lait
Latte macchiato
Wiener melange
Espresschoc
Kaakao
Maitokaakao
Kofeiiniton
Kuuma vesi
Kylmä vesi

Kannutoiminto kahville
Kannutoiminto kaakaolle
Kannutoiminto kuumallevedelle

Maito / sokeri / käynnistys
Pysäytystoiminto
Kahvin vahvuuden säätö

       Vakio

       Lisämahdollisuutena ilman lisähintaa

Tämä valinta varaa itselleen yhden tuotesäiliön

       Valmistetaan pikakahvista

       Vakiona kaksi kuppia samalla kertaa

       Lisämahdollisuutena kaksi kuppia samalla kertaa

Ominaisuudet
● Energiansäästötila
● Automaattinen puhdistusohjelma
● Erillinen (kuuman) veden annostelu
● Portaattomasti säädettävä kuppialusta
● Kupin tunnistusanturi ja valaistus

Lisävarusteet
● Kupinlämmitin
● Papusäiliön suurennussarja
● Useita maksujärjestelmiä ja värejä
● Alakaappi (kylmävesiyksiköllä / ilman kylmävesiyksikköä)
● Gastro-takapaneeli

ES121 ES132 EL122

Vakio juomavalikoima, ohjelmoitavissa 28 juomaan asti

       

       Vakio

       Valmistetaan pikakahvista-

       Lisämahdollisuutena kaksi kuppia samalla kertaa       Lisämahdollisuutena kaksi kuppia samalla kertaa       Lisämahdollisuutena kaksi kuppia samalla kertaa

       Vakiona kaksi kuppia samalla kertaa       Vakiona kaksi kuppia samalla kertaa       Vakiona kaksi kuppia samalla kertaa

          n. 45 sec (120 ml)

MYYNTI:
CAFE BREAK FINLAND OY
Puh. 040 185 0775
eMAil: toimisto@cafebreak.fi
www.cafebreak.fi

31031226_Brochure_Espresso_touch_esite_A4.indd   4 12.2.2019   11.17


