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1. YouSteam K modelu Classe 7 je možné 
taktiež priobjednať jedinečný „YouSteam“ 
regulátor. Ide o inovatívny systém na reguláciu 
pary, ktorý má dva stupne na napenenie 
mlieka. Samotný regulátor je označený dvoma 
ikonami, tak aby čo najviac zjednodušil 
prácu baristu. Prvý stupeň mlieko iba 
ohreje, zatiaľ čo druhý stupeň mlieko ohreje  
a zároveň spení na jemnú mliečnu penu.

2. Stroj disponuje presným nastavením výdaja 
horúcej vody, ktorý je sledovaný pomocou 
nastaviteľného časového programu. 

3. Systém osvetlenia Classe 7 disponuje 
ergonomickým systémom osvetlenia 
pracovnej plochy pre uľahčenie práce baristu. 
Samozrejmosťou sú chromované skupinové 
kryty hláv a charakteristické, štýlové doplnky 
z rady Rancilio.

4. TALL verzia je navrhnutá špeciálne na 
prípravu kávových nápojov servírovaných 
vo vysokých pohároch. Pracovná plocha 
kávovaru je nižšia ako u štandardných 
modelov, čo umožňuje použitie až 14,5 cm 
vysokých pohárov. Jednoducho vysúvateľné 
lišty umožňujú  prípravu espressa v klasických 
šálkach tak, že káva nateká do šálky  
v správnej vzdialenosti od páky.

CLASSE 7 je špeciálne navrhnutým 
pákovým strojom, pri ktorého vývoji bol 
kladený dôraz na kombináciu funkčnosti, 
ergonómie a moderného vzhľadu. 
Táto základná trieda stroja Rancilio 
je univerzálna svojím použitím a bola 
vyrobená z vysoko kvalitných materiálov, 
ako je hliník a nerez, ktoré sú veľmi 
odolné a spoľahlivé. Rancilio Classe 7 je 
dostupný v dvoch pákových compact 
prevedeniach alebo tiež dvoj a troj 
pákovej variante, ktoré môžete zakúpiť aj 
vo verzii „Tall“.
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7E  TECHNICKÉ PARAMETRE RANCILIO LAB

Nezávislý bojler (predchádza výkyvom tlaku a teploty vody, ktorá ide do páky)

Rotačné čerpadlo

Možnosť kalibrácie tlaku a čerpadla a bojleru

Elektronická kontrola hladiny vody a tlaku v bojleri

Nízkonapäťové výdajné hlavy stroja (24 V)

Všetko dostupné aj vo verzii „Tall“

LED osvetlenie pracovnej časti stroja (nie je dostupné vo verzii 2páka compact)

Technické parametre

VYbAVenie: 1 páka (na prípravu dvoch šálok) pre každú hlavu, 1 páka (na prípravu iba 
jednej šálky), 2 parné trysky, 1 výstup na horúcu vodu (programovateľné dávkovanie), 
tamper, dávkovacia odmerka, štetec na čistenie páky a čistič mliečnych ciest (roztok).

PríSLušenSTVo: automatický zmäkčovač (filter) Brita, profesionálny mlynček  
s automatickým alebo manuálnym mletím.

Vybavenie, príslušenstvo

nerezová šedá

Farby

2-PÁKA compact

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

váha
55 kg

objem bojlera
5 litrů

príkon
3 200 W

napätie
220/380V

Technické dáta

Classe 7e a 7S 2-PÁKA

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

váha
60 kg

objem bojlera
11 litrů

príkon
4 300 W

napätie
220/380V

Classe 7e a 7S 3-PÁKA

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

váha
75 kg

objem bojlera
16 litrů

príkon
6 000 W

napätie
220/380V
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ERGO-FILTER
HOLDER

Rozumné riadenie výkonu

Stabilizátor napätia

Ergonomický držiak 
filtrov

Pokročilá diagnostika

Rýchla inštalácia a prevoz

Ergonomická pracovná plocha

LED osvietenie pracovnej 
časti stroja

Ergonomický ovládací panel

Ručné ovládanie páky

Elektrický ohrievač 
šálok

Adaptér na kávové pody 
a kapsule

štandard

Voliteľné

Ergonomický ovládač parnej 
trysky

Plynový ohrev (pre prípad 
nedostupnosti elektrickej siete)
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