BIG DREAM
PIERWSZY NA ŚWIECIE EKSPRES DO KAWY
WYKONANY W 100% ZE STALI NIERDZEWNEJ.
ZAPROJEKTOWANY ABY PRZETRWAŁ LATA.
Wszystko, czego najbardziej wymagający Bariści
mogą sobie życzyć w ekspresie do kawy na
najwyższym poziomie. Wszystkie elementy
wykonane ze stali nierdzewnej, wyjątkowa
stabilność termiczna, system podwójnej pre-infuzji...
...
100% Stal nierdzewna. Stworzony z myślą
o długiej i bezawaryjnej pracy. Dzięki
zastososowaniu stali nierdzewnej ekspres
jest odporny na zakamienienie które jest
przyczyną 70% awarii ekspresów do kawy.
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Energooszczędny. Oprócz zastosowania
stali nierdzewnej, nasz dział inżynieryjny
wprowadził dodatkowe rozwiązania dzięki
którym BIG DREAM zużywa średnio o 40%
mniej enegrii elektrycznej niż tradycyjny
ekspres do kawy.
100% kawy. 100% Zdrowia. Dzięki użyciu
stali nierdzewnej nie ma migracji metali
ciężkich do wody które mogłyby wpłynąć na
jej smak, aromat i teksturę.
Nie ma niklu ani ołowiu...

O

high
tech

Zaawansowana technologia.
Big Dream to produkt który zawiera
najnowocześniejszą technologię dostępną
na rynku w odniesieniu zarówno do sprzętu
jak i oprogramowania.

MODELE I WYKONANIA

GŁÓWNE CECHY
Wykonany w 100% ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy
wykonano ze stali nierdzewnej zastąpując miedź i mosiądz
spotykane w tradycyjnych ekspresach do kawy.
Multi-bojler. Niezależne, nasycone grupy kawowe.
Niezależny bojler pary.
Izolacja termiczna na wszystkich bojlerach i grupach.
Kontrola PID(+ 0,1º) na wszystkich grupach i bojlerze pary .
Stabilność temperaturowa (+/- 0,2º).

2G
R

3G
R

Dynamiczne wstępne
podgrzewanie (grupy kawowe).
Oprócz 5 podstawowych
kolorów dostępne jest aż
250 innych z palety RAL

Energooszczędny (- 40%).
2 opcjie pre-infuzji
(soft / standard).
Precyzyjna kontrola
temperatury zaparzania.
Dysza pary w technologii “Cool-Touch”
(12 mm dysza z podwójnymi ściankami
ze stali nierdzewnej).
Precyzyjne sita ze stali nierdzewnej AISI 304. Grubość: 1
mm. Wszystkie standardowe pojemności: 7/14/18/21 g.
Regulowany aktywny podgrzewacz filiżanek: od 30º do 60ºC.

DANE TECHNICZNE

2GR

3GR

Wymiary podstawy (mm)

930/860

1.189/1.121

Wymiary wys / gł (mm)

554/593

554/593

Moc bojlera pary (230V)

3500 W

4500 W

5445 W (25 A)

7270 W (33 A)

245 W

245 W

Wyświetlacz TFT pozwalający na pełną kontrolę nad
ekspresem. Funkcjonalny i intuicyjny

Moc całkowita (230V)

Zaprojektowany dla Baristów: Mała wysokość (49 cm), efekt
lustra, joystick zaworu pary, podświetlenie LED powierzchni
roboczej, LED’y RGB dla przycisków i wiele innych opcji...

Pojemność bojlera pary

8l

12 l

Pojemność bojlera kawy

1,3 l. x2

1,3 l. x3

Moc silika pompy

EkspresDoKawy.PL / Łódź, 91-725, Strykowska 33 / 43 / 42 674 17 85 / biuro@ascaso.pl / sklep@ekspresdokawy.pl / www.ascaso.pl

