strada av
Kultowy włoski styl i łatwa
obsługa.

ekspres baristów.

Model Strada rozwija się w miarę upływu czasu,
bazując na opiniach baristów. Strada AV to idealny
wybór dla klientów, którzy cenią sobie kontrolę
i powtarzalność objętości espresso, uzyskaną dzięki
zaawansowanym ustawieniom. Strada AV
zapewnia niezwykle stabilną platformę do
przygotowywania espresso, dzięki systemowi
stabilności termicznej i niezależnym boilerom kawy.
Ergonomię maszyny uzupełniają dysze do
spieniania mleka 'cool touch', które zawsze
pozostają chłodne w dotyku. Prosty interfejs jest
przyjaznym i czytelnym narzędziem do szybkiej
zmiany parametrów pracy ekspresu.

North America
Linea
Classic Features and Specifications
strada
av cechy
i specyfikacja
PIDPID

PID Controller

Mechanical Thermostat

PID jest
odpowiedzialny
zatoutrzymanie
odpowiedniej
TheSystem
PID Controller
employs
an algorithm
regulate when
and for howtemperatury
long the
wodyelement
w ekspresie,
poprzez
pracy
elementu
grzewczego
heating
is engaged
in the regulację
brew boiler.czasu
The PID
controller
allows
more
w boilerze
kawy.
Dziękiof energy.
takiemuWith
systemowi
temperatury
efficient
and stable
regulation
this level ofzmienność
control, temperature
znacznie
zmniejsza
się, making
co pozwala
parzyć każde
espresso
variability
is reduced
dramatically,
for a more consistent
brew
temperature.
w temperaturze, jaka faktycznie została zaprogramowana. Barista jest w
stanie zmienić tę wartość zawsze gdy zajdzie taka potrzeba, dzięki

do prostego
podstawie to
urządzenia.
Thedostępowi
barista is able
to adjust wyświetlacza
the brew boilerwtemperature
a precise numerical
value using a simple keypad without having to remove machine panels.
Indywidualne boilery
Każda grupa zaparzająca wyposażona
jest w indywidualny boiler, co pozwala na
ustawienie
Dual różnych
Boilers temperatur wody na
każdejSeparate
z grup. boilers optimize espresso

brewing and steam production.

Stabilność termalna
Dodatkowo utrzymywana dzięki
Saturated Groups
kontaktowi każdego elementu eksresu z
gorącąEnsure
wodą. unsurpassed thermal stability,

shot after shot.

Podwójny PID
Elektroniczna kontrola temperatury wody
w boilerze kawy oraz pary wodnej.
Ekonomizer gorącej wody
Oszczędny system zużycia gorącej wody.
Podwyższenie grupy
Pozwala na podstawienie wysokiego
kubka/szklanki.
Izolowane boilery
(in)
IzolacjaHeight
redukuje
zużycie energii
jednocześnie pomagając w utrzymani
Width (in)
stabilności termalnej.

Wyeksponowane grupy zaparzające
Lepsza ergonomia pracy i większy obszar
roboczy.

USB
Łatwa aktualizacja oprogramowania.
Programowalna
Barista Lights* objętość espresso
System
auto-volumetric
zapewnia
LED lighting
allows you
to focus
niezawodność
i powtarzalność
espresso.
on your extraction
and the cup.

Personalized Color*

Wyświetlacz
O-LED
Customizable
colors based on
Intuicyjne
programowanie
the RAL
color systemułatwia
on request.
dostosowanie parametrów do
indywidualnych potrzeb.

Dysza
doKeypad*
spienianian mleka 'cool touch'
Cronos
D
Dysza do spienienia mleka, która zawsze
Keypad with digital shot timer
jest
zimna w dotyku.
to monitor
the extraction time

PID

Allows
you
to electronically control
Zawór
pary
wodnej
espresso brewing
Skonstruowany
tak abytemperature.
zapobiegać zbyt

(AV version only).

częstej konserwacji.

Podgrzewacz
filiżanek*
*special order
Pozwala utrzymać odpowiednią
temperaturę filiżanek.

Portafiltry & Precyzyjne sitka
Portafiltry ze stali nierdzewnej i
precyzyjne sitka, pozwalające na
utrzymanie jakości i powtarzalność
każdego espresso.

Dowolny kolor obudowy*
Konfiguracja kolorystyki zgodnie z paletą
kolorów RAL.

Grupa saturowana
Pozwala utrzymać stabilność
temperatury.

1 Group

* na zamówienie

2 Group

Eco21
Mode
21
Umożliwia wprowadzenie ekspresu w tryb
20 (oszczędność energii).
28
stand-by

Depth (in)
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Weight (lbs)

97

128

3 Group

4 Group

21

21

37

46

22

22

163
3 Grupy
208-240, 1, 60
208-240, 1, 60
47,5
4600
6100
100
7
11
67,5
3.4
5
102 50
30

203

Voltage (VAC, Φ, Hz)
Wysokość (cm)
Element Wattage
Szerokość (cm)
Steam Boiler Capacity (liters)
Głębokość (cm)
Coffee Boiler Capacity (liters)

2 Grupy
208-240, 1, 60
47,5
2500
80
3.5
67,5
1.8

WagaAmp
(kg) Service Required

20 85

Zasilanie
Configurations Available

380V/ 3P+Z+N
380V/
3P+Z+N
Auto-Volumetric
(AV), Semi-Automatic
(EE),
Mechanical Paddle (MP)

Moc (W)

4600

6400

Pojemnść boilera kawy (litry)

2 x 1,3

3 x 1,3

Pojemność boilera pary wodnje (litry)

8,2

11,8
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208-240, 1, 60
8000
14.5
6.8
50

