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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. TALL verzia je navrhnutá špeciálne na 
prípravu kávových nápojov servírovaných 
vo vysokých pohároch. Pracovná plocha 
kávovaru je nižšia ako u štandardných 
modelov, čo umožňuje použiť až 14,5 cm 
vysoký pohár. Jednoducho vysúvateľná lišta 
umožňuje prípravu espressa v klasických 
šálkach tak, že káva nateká do šálky  
v správnej vzdialenosti od páky. Pre verziu 
TALL bola taktiež upravená automatická 
parná tryska i-Steam, ktorá umožňuje  prácu 
s väčšou džezvou.

3. Systém osvetlenia Classe 9USB 
disponuje ergonomickým systémom osvetlenia 
v pracovnej časti stroja, chrómovými krytmi  
a taktiež výraznými štýlovými doplnkami z rady 
Rancilio. Všetkými týmito prvkami prispieva  
k zjednodušeniu práce každého baristu.

Nové Rancilio CLASSE 9USB ponúka 
krásny nadčasový dizajn s veľkými, ľahko 
ovládateľnými tlačítkami, chromované 
skupinové hlavy a osvetlenie pracovnej 
plochy. Jeho jedinečné bočné panely iba 
dotvárajú klasický, moderný dizajn  
v talianskom prevedení, ktorý je 
umocnený modrými bočnými svetlami 
a ako celok tvorí skutočne unikátne 
vyzerajúci stroj. LED svetelný panel 
nad kontrolnými tlačítkami poukazuje 
na prebiehajúcu činnosť stroja. Ako 
príklad môžeme uviesť červené sfarbenie 
znamenajúce nahrievanie stroja. Variácie 
svetelných prvkov zaujmú aj počas fázy, 
keď stroj nie je v prevádzke. 
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9USB.  TECHNICKÉ PARAMETRE RANCILIO LAB

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

Rotačné čerpadlo

Možnosť kalibrácie tlaku čerpadla a bojleru

Elektronická kontrola hladiny vody a tlaku v bojleri

Multifunkčný displej a USB vstup

Nízkonapäťové výdajné hlavy stroja (24 V)

Všetko dostupné aj vo verzii „Tall“

LED osvetlenie pracovnej časti stroja

Praktické LED svetlo nad panelom s ovládacími tlačítkami

Štýlové bočné osvetlenie

Technické parametre

VYBAVENIE: 1 páka (na prípravu dvoch šálok) pre každú grupu, 1 páka (na prípravu iba 
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 (filter) Brita, profesionálny mlynček  
s automatickým alebo manuálnym mletím.

Vybavenie, príslušenstvo

nerezová šedá

Farby

2-PÁKA

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

váha
74 kg

objem bojlera
11 litrů

príkon
3 200 W (120 V)
4 300 W 

napätia
120 / 220-240 / 380-415 3N

Technické dáta

3-PÁKA

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

váha
85 kg

objem bojlera
16 litrů

príkon
6 000 W

napätia
220-240 / 380-415 3N

4-PÁKA

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

váha
96 kg

objem bojlera
22 litrů

príkon
6 000 W

napätia
220-240 / 380-415 3N
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Ergonomický ovládač parnej 
trysky

Nastaviteľná teplota 
vody

Automatický čistiaci 
program

Rýchla inštalácia  
a prevoz

Rozumné riadenie výkonu

Stabilizátor napätia

Pokročilá diagnostika

Elektrický ohrievač 
šálok

Automatická parná tryska

Adaptér na kávové pody 
a kapsule

Štandard

Voliteľné

AG FOODS SK s. r. o.
Moyzesova 10, 902 01 Pezinok
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