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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. 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. Pro verzi TALL 
byla také upravena automatická parní tryska 
i-Steam, která umožňuje také práci s většími 
džezvami.

3. Systém osvětlení Classe 9USB 
disponuje ergonomickým systémem osvětlení 
v pracovní části stroje, chromovými kryty a také 
výraznými stylovými doplňky z řady Rancilio. 
Všemi těmito prvky přispívá k usnadnění práce 
každého baristy.

NOVÉ CLASSE 9 nabízí krásný nadčasový 
design s velkými, lehce ovladatelnými 
tlačítky, chromované skupinové hlavy  
a osvětlení pracovní plochy. Jeho 
jedinečné boční panely jen dotváří 
klasický, moderní design v italském 
provedení, který je umocněn modrými 
bočními světly a jako celek tvoří skutečně 
unikátně vypadající stroj. LED světelný 
panel nad kontrolními tlačítky poukazuje 
na probíhající činnost stroje. Jako příklad 
lze uvést červené zbarvení znamenající 
nahřívání stroje. Variace světelných prvků 
zaujme i během klidové fáze stroje.
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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

Multifunkční displej a USB vstup

Nízkonapěťové výdejní hlavy stroje (24 V)

Vše dostupné i ve verzi „Tall“

LED osvětlení pracovní části stroje

Praktické LED světlo nad panelem s ovládacími tlačítky

Stylové boční osvětlení

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

nerezová šedá

Barvy

2-PÁKA

rozměry 
750 x 540 x 523 mm (š x h x v)

váha
74 kg

objem bojleru
11 litrů

příkon
3 200 W (120 V)
4 300 W 

napětí
120 / 220-240 / 380-415 3N

Technická data

3-PÁKA

rozměry 
990 x 540 x 523 mm (š x h x v)

váha
85 kg

objem bojleru
16 litrů

příkon
6 000 W

napětí
220-240 / 380-415 3N

4-PÁKA

rozměry 
1230 x 540 x 523 mm (š x h x v)

váha
96 kg

objem bojleru
22 litrů

příkon
6 000 W

napětí
220-240 / 380-415 3N
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Ergonomický ovladač parní 
trysky

Nastavitelná teplota vody

Automatický čistící 
program

Rychlá instalace a provoz

Chytré řízení výkonu

Stabilizátor napětí

Pokročilá diagnostika

Elektrický ohřívač 
šálků

Automatická parní tryska

adaptér na kávové pody 
a kapsle

Standard

Volitelné


