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1. i-Steam je nová naprosto automatická 
parní tryska, která umožnuje ohřívat a  šlehat 
mléko pomocí míchání páry a vzduchu. Pracuje 
samostatně a vypne se automaticky až ve chvíli, 
kdy je dosaženo pozoruhodně kompaktní 
pěny. Vylepšený vodní systém dělá tuto trysku 
nejrychlejší a nejvýkonnější parní tryskou na 
trhu. (5 l z 10 °C na 65 °C za 30 vteřin) Možné 
jsou dvě volby pomocí tlačítek přímo na trysce: 
„Cappuccino“ – pro ohřátí a našlehání mléka; 
nebo „Latte“ – pouze pro ohřátí mléka. 
Chytrý elektronický kontrolní systém vstřikuje 
vzduch do džezvy v  závislosti na množství 
mléka v ní obsaženého, díky čemuž je neustále 
dosahováno konstantní kvality. Tryska i-Steam 
se vypne automaticky poté co mléko dosáhne 
naprogramované teploty. Uživatel může nastavit 
finální teplotu nápoje a také množství vzduchu, 
který bude tvořit pěnu pro obě možné volby. 
Speciální nerezová ocel, která tvoří tělo trysky 
i-Steam ji tepelně izoluje a dělá ji chladnou na 
dotek. Zároveň se díky jejímu hladkému povrchu 
naprosto jednoduše čistí.

2. 4-tea Systém kontroly teploty horké vody 
pro přípravu různých druhů čajů. Nastavený 
jsou 4  stupně teploty vody a je možné měnit 
dávkování dle potřeby. Horká a studená voda 
je míchána elektronicky tak, aby bylo dosaženo 
správné teploty a přestává téci automaticky 
po dosažení naprogramovaného dávkování. 
Standardní nastavení má čtyři různé dávkovací 
režimy: T0 kolem 95 °C, vhodný pro indický 
černý čaj, T1 kolem 85 °C, vhodný pro bylinkový 
/ ovocný čaj, T2 kolem 70 °C, vhodný pro čínský 
/ tchajwanský zelený čaj T3 kolem 60 °C, vhodný 
pro japonský zelený čaj. Obojí, jak teplota tak 
dávkování, je možné naprogramovat pomocí 
jednoduchého softwaru bez nutnosti rozebrání 
stroje. Toto je standardem u modelu Classe 10.

3. Načti a zobraz Nový 240 x 64 pixelový 
grafický displej kombinovaný s USB vstupem 
umožňuje stroji interaktivní komunikaci 
s uživatelem. Díky USB vstupu je možnost načtení 
firemního loga nebo individuálního sdělení, 
které se bude na displeji zobrazovat. Pomocí 
jednoduchého USB disku si také může zákazník 
kopírovat a přesouvat nastavení do jiného stroje.

Nejvíce sofistikovaná verze, která se
pyšní mnoha technickými inovacemi
a kvalitním italským designem.
Nový software zaručuje dokonalý výkon.
Množství funkcí a nový grafický displej
umožňují rychlý, snadný přístup
a efektivní programování kávovaru.
Skutečné technologické srdce
mezi kávovary Rancilio.
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nezávislý vestavěný bojler (předchází výkyvům v tlaku a teplotě vody, která jde do páky)

elektronické vyhřívání bojleru

vestavěná volumetrická pumpa

kalibrace tlaku pumpy

kalibrace tlaku bojleru

automatická kontrola vodní hladiny

elektronická kontrola teploty a tlaku v bojleru

multifunkční zabudovaný počítač s displejem

kontroly rozdělení nízkého napětí (24 V)

tělo stroje je vyrobeno z hliníku a nerezové oceli

elektrický ohřívač šálků se třemi nastaveními výše teploty

Technické parametry

VYBAVENÍ: 1 páka (pro přípravu dvou šálků) pro každou grupu, 1 páka (pro přípravu 
pouze jednoho šálku), 2 parní trysky, 2 výstupy na horkou vodu (z toho jeden obsahuje 
mísič horké a studené vody a programovatelné dávkování), tamper, dávkovací naběračka, 
štěteček na čištění páky a čistič mléčných cest (roztok).

PŘÍSLUŠENSTVÍ: automatický změkčovač (filtr) Brita, profesionální mlýnek  
s automatickým nebo manuálním domíláním.

Vybavení, příslušenství

saténová metalická šedá

Barvy

2-PÁKA

rozměry 
780 x 540 x 530 mm (š x h x v)

váha
91 kg

objem bojleru
11 litrů

příkon
4 300 W (220 V)
6 000 W (380 V)

napětí
230 V / 380 V

Technická data

3-PÁKA

rozměry 
1 020 x 540 x 530 mm (š x h x v)

váha
111 kg

objem bojleru
16 litrů

příkon
6 000 W

napětí
230 V / 380 V

4-PÁKA

rozměry 
1 260 x 540 x 530 mm (š x h x v)

váha
134 kg

objem bojleru
22 litrů

příkon
6 000 W

napětí
230 V / 380 V
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Ergonomický ovladač parní 
trysky

Nový grafický displej

Nastavitelná teplota vody

Automatický čistící 
program

Rychlá instalace a provoz

Chytré řízení výkonu

Stabilizátor napětí

Pokročilá diagnostika

Elektrický ohřívač 
šálků

Automatická parní tryska

Plynový ohřev (pro případ
nedostupnosti elektrické sítě)

Standard

Volitelné


