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1. i-Steam je nová úplne automatická parná 
tryska, ktorá umožňuje ohrievať a šľahať mlieko 
pomocou miešania pary a vzduchu. Pracuje 
samostatne a vypne sa automaticky až vo chvíli, 
keď je Zdosiahnuté pozoruhodné množstvo 
peny. Vylepšený vodný systém robí túto trysku 
najrýchlejšou a najvýkonnejšou parnou tryskou 
na trhu. (5 l z 10 °C na 65 °C za 30 sekúnd). 
Možné sú dve voľby pomocou tlačítok priamo na 
tryske: „Cappuccino“ – pre ohriatie a našľahanie 
mlieka, alebo „Latte“ – iba pre ohriatie mlieka. 
Inteligentný elektronický kontrolný systém strieka 
vzduch do džezvy v závislosti od množstva mlieka 
nachádzajúceho sa v ňom, vďaka čomu je neustále 
dosahovaná konštantná kvalita. Tryska i-Steam 
sa vypne automaticky potom čo mlieko dosiahne 
naprogramovanú teplotu. Užívateľ môže nastaviť 
konečnú teplotu nápoja a tiež množstvo vzduchu, 
ktoré bude vytvárať penu pre oba možné spôsoby. 
Špeciálna nerezová oceľ, ktorá tvorí telo trysky 
i-Steam ju tepelne izoluje a robí ju chladnou na 
dotyk. Zároveň sa vďaka jej hladkému a chladnému 
povrchu celkom jednoducho čistí.

2. 4-tea Systém kontroly teploty horúcej vody 
pre prípravu rôznych čajov. Nastavené sú štyri 
stupne teploty vody a je možné meniť dávkovanie 
podľa potreby. Horúca a studená voda je miešaná 
elektronicky tak, aby bolo dosiahnutá správna 
teplota a prestáva tiecť automaticky po dosiahnutí 
naprogramovaného dávkovania. Štandardné 
nastavenie na 4 rôzne dávkovacie režimy. T0 okolo 
95 °C, vhodný pre indický čierny čaj, T1 okolo 85 °C, 
vhodný pre bylinkový / ovocný čaj, T2 okolo 70 °C, 
vhodný pre čínsky / tchajwansky čaj, T3 okolo 60 °C, 
vhodný pre japonský zelený čaj. Obe, tak ako teplota 
tak dávkovanie, je možné naprogramovať pomocou 
jednoduchého softwaru bez nutnosti rozoberania 
stroja. Toto je štandardné pri modeli Classe 10.

3. Načítaj a zobraz Nový 240 x 64 pixelový 
grafický displej kombinovaný s USB vstupom 
umožňuje stroju interaktívnu komunikáciu  
s užívateľom. Vďaka USB vstupu je možnosť 
načítania fi remného loga alebo individuálneho 
oznámenia, ktoré sa bude na displeji zobrazovať, 
rýchle a ľahké. Pomocou jednoduchého USB 
disku si tiež môže zákazník presúvať nastavenia 
do iného stroja.

Najviac sofistikovaná verzia, ktorá sa pýši 
mnohými technickými inováciami s kvalitným 
talianskym dizajnom. Nový software zaručuje 
dokonalý výkon. Množstvo funkcií a nový 
grafický displej umožňuje rýchly, ľahký prístup 
a efektívne programovanie kávovaru. Skutočné 
technologické srdce medzi kávovarmi Rancilio.
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nezávislý vstavaný bojler (predchádza výkyvom tlaku a teploty vody, ktorá ide do páky)

elektronické vyhrievanie bojlera

vstavaná volumetrická pumpa

kalibrácia tlaku pumpy

kalibrácia tlaku bojlera

automatická kontrola vodnej hladiny

elektronická kontrola teploty a tlaku v bojleri

multifunkčný zabudovaný počítač s displejom

kontrola rozdelenia nízkeho napätia (24 V)

telo stroja je vyrobené z hliníka a nerezovej ocele

elektronický ohrievač šálok s tromi nastaveniami vyššej teploty

Technické parametre

VYBAVENIE: 1 páka (pre prípravu dvoch šálok) pre každú grupu, 1 páka (pre prípravu
len jednej šálky), 2 parné trysky. 2 výstupy na horúcu vodu (z toho jeden obsahuje
miešač horúcej a studenej vody a programovateľné dávkovanie, tamper, dávkovacia
naberačka, štetec na čistenie páky a čistič mliečnych ciest (roztok).

PRÍSLUŠENSTVO: automatický zmäkčovač (fi lter) Brita, profesionálny mlynček,  
s automatickým alebo manuálnym domieľaním.

Vybavenie, príslušenstvo

saténovo metalicky šedá

Farby

2-PÁKA

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

váha
91 kg

objem bojlera
11 litrů

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

napätie
230 V / 380 V

Technické dáta

3-PÁKA

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

váha
111 kg

objem bojlera
16 litrů

príkon
6 000 W

napätie
230 V / 380 V

4-PÁKA

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

váha
134 kg

objem bojlera
22 litrů

príkon
6 000 W

napätie
230 V / 380 V
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Ergonomický ovládač parnej 
trysky

Nový grafi cký displej

Nastaviteľná teplota vody

Automatický čistiaci 
program

Rýchla inštalácia a prevádzka

Inteligentné riadenie výkonu

Stabilizátor napätia

Pokročilá diagnostika

Elektronický ohrievač 
šálok

Automatická parná tryska

Plynový ohrev (pre prípad
nedostupnosti elektrickej siete)

Štandard

Voliteľné
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