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1. YouSteam K modelu Classe 7 je možné 
také přiobjednat jedinečný „YouSteam“ 
regulátor. Jde o inovativní systém pro regulaci 
páry, který má dva stupně pro napěnění 
mléka. Samotný regulátor je označen dvěma 
ikonami, tak aby co nejvíce usnadnil práci 
baristy. První stupeň mléko pouze ohřívá, 
zatímco druhý stupeň mléko ohřívá a zároveň 
zpění na jemně mléčnou pěnu.

2. Stroj disponuje přesným nastavením výdeje 
horké vody sledovaný pomocí nastavitelného 
časového programu. 

3. Systém osvětlení Classe 7 disponuje 
ergonomickým systémem osvětlení pracovní 
plochy pro usnadnění práce baristy. 
Samozřejmostí jsou chromové skupinové kryty 
hlav a charakteristické, stylové doplňky z řady 
Rancilio.

4. TALL verze je navržena speciálně pro 
přípravu kávových nápojů servírovaných 
ve vysokých sklenicích. Pracovní plocha 
kávovaru je posazena níže než u standardního 
modelu, což umožňuje použití až 14,5 cm 
vysokých sklenic. Snadno vysunovatelné 
lišty umožňují poté také přípravu espressa v 
klasických šálcích tak, že káva natéká do šálku 
ve správné zdálenosti od páky.

CLASSE 7 je speciálně navrženým 
pákovým strojem, při jehož vývoji byl 
kladen důraz na kombinaci funkčnosti, 
ergonomie a moderního vzhledu. 
Tato základní třída strojů Rancilio 
je univerzální svým použitím a byla 
vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, 
jako je hliník a nerez, které jsou velmi 
odolné a spolehlivé. 
Rancilio Classe 7 je dostupný v dvou 
pákovém compact provedení nebo také 
dvou a tří pákové variantě, které lze 
zakoupit i ve verzi „Tall“.
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7E  TECHNICKÉ PARAMETRY RANCILIO LAB

Nezávislý bojler (předchází výkyvům v tlaku a teplotě vody, která jde do páky)

Rotační čerpadlo

Možnost kalibrace tlaku čerpadla a boileru

Elektronická kontrola hladiny vody a tlaku v bojleru

Nízkonapěťové výdejní hlavy stroje (24 V)

Vše dostupné i ve verzi „Tall“

LED osvětlení pracovní části stroje (není dostupné ve verzi 2páka compact)

Technické parametry

VYBAVENÍ: 1 páka (pro přípravu dvou šálků) pro každou hlavu, 1 páka (pro přípravu 
pouze jednoho šálku), 2 parní trysky, 1 výstup na horkou vodu (programovatelné 
dávkování), tamper, dávkovací odměrka, štěteček na čistění páky a čistič mléčných cest 
(roztok).

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

Vybavení, příslušenství

nerezová šedá

Barvy

2-PÁKA compact

rozměry 
590 x 495 x 520 mm (š x h x v)

váha
55 kg

objem bojleru
5 litrů

příkon
3 200 W

napětí
220/380V

Technická data

Classe 7E a 7S 2-PÁKA

rozměry 
750 x 540 x 520 mm (š x h x v)

váha
60 kg

objem bojleru
11 litrů

příkon
4 300 W

napětí
220/380V

Classe 7E a 7S 3-PÁKA

rozměry 
990 x 495 x 520 mm (š x h x v)

váha
75 kg

objem bojleru
16 litrů

příkon
6 000 W

napětí
220/380V
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ERGO-FILTER
HOLDER

Chytré řízení výkonu

Stabilizátor napětí

Ergonomický držák filtrů

Pokročilá diagnostika

Rychlá instalace a provoz

Ergonomická pracovní plocha

LED osvícení pracovní části 
stroje

Ergonomický ovládací panel

Ruční ovládání páry

Elektrický ohřívač 
šálků

adaptér na kávové pody 
a kapsle

Standard

Volitelné

Ergonomický ovladač parní 
trysky

Plynový ohřev (pro případ 
nedostupnosti elektrické sítě)


