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1. Teplotní profil Systém XCelsius 
umožňuje dynamicky měnit teplotu vody 
během presování kávy a to zvyšováním nebo 
snižování teploty až o 5°C během 25 -30 vteřin 
každého individuálního výdeje. 

Díky této funkci budete schopni získat 
charakteristické chuťové vlastnosti jakékoliv 
směsi a snadno tak dosáhnete perfektního 
šálku kávy.

2. Stabilita teploty Systém XCelstius 
zaručuje vynikající stabilitu teploty v každé 
hlavě stroje dle standardu Světové kávové 
soutěže 2011 (organizace, která pořádá 
celosvětovou soutěž baristů - WBC). Podstata 
nezávislosti mezi hlavami znamená, že na 
každé hlavě může být nastavena rozdílná 
teplota.

3. Nezávislost hlav Nezávislost mezi 
hlavami dovoluje obsluze rozhodnout, jaký 
počet hlav stroje zapne či ne a tímto může 
snadno optimalizovat spotřebu elektrické 
energie. 

4. Dva mezinárodní patenty XCelsius 
představuje jedinečnou a velmi významnou 
inovativní technologii v kávovém průmyslu. 
Tento nový systém vedl dokonce k registraci 
dvou mezinárodních patentů a to vše ve 
spolupráci s Polytechnickou univerzitou Turín.

5. Jednoduché propojení Všechny tyto 
procesy jsou kontrolovány přes jednoduché 
rozhraní, ve kterém jsou nastaveny dva 
rozdílné přístupy: barista a údržba. 

Classe 9USB XCELSIUS má nápadný 
futuristický design, který Vás upoutá 
na první pohled. Je vyroben z velmi 
kvalitních materiálů, jako jsou hliník  
a nerez. Kombinace designu a dílenského 
zpracování dodává tomuto stroji vlastní 
osobitost. 
Systém XCelsius umožňuje dynamicky 
měnit teplotu vody během presování. 
Tímto budete schopni dosáhnout 
jedinečných chuťových charakteristik 
každé směsi kávy připravované právě 
tímto kávovarem. Tato jedinečná 
technologie je dostupná ve dvou a tří 
pákovém provedení.
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CLASSE 9USB xcelsius
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Teplotní profil

Nezávislý vestavěný bojler

Vestavěné čerpadlo

Měřič tlaku pumpy a bojleru

Elektronická hodnota hladiny vody a tlaku bojleru

Stabilizovaný příkon 

Ergonomická pracovní plocha

Multifunkční display s USB portem

Nízko-energeticky vyhřívané hlavy (24V)

Nízko-energetická kontrola doplňování vody (24V)

Led osvětlení pracovní plochy, funkční Led osvětlení panelových tlačítek, stylové boční 
osvětlení

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 nebo teplotní nastavení pro čaje), tamper, dávkovací odměrka, štěteček na 
čistění páky a záslepka do páky na čištění, dorovnávající noha.

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
66 kg

objem bojleru
11 litrů

příkon
3 200 W (120 V)
4 300 W 

napětí
220 V / 380 V

Technická data

3-PÁKA

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

váha
79 kg

objem bojleru
16 litrů

příkon
5 400 W

napětí
220 V / 380 V
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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

Egronomický 
ovládací panel

Ergonomická 
pracovní plocha

LED osvícení pracovní 
části stroje

Ergonomický držák 
filtrů

Automatická parní tryska

adaptér na kávové pody 
a kapsle

Standard

Volitelné

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER


