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1. Teplotný profil Systém XCelsius 
umožňuje dynamicky meniť teplotu vody 
behom presovania kávy a to zvyšovaním alebo 
znižovaním teploty až o 5°C behom 25 -30 
sekúnd každého individuálneho výdaja. 

Vďaka tejto funkcii budete schopní získať 
charakteristické chuťové vlastnosti akéjkoľvek 
zmesi a ľahko tak dosiahnete perfektnú šálku 
kávy.

2. Stabilita teploty Systém XCelsius 
zaručuje vynikajúcu stabilitu teploty v každej 
hlave stroja podľa štandardu Svetovej kávovej 
súťaže 2011 (organizácia, ktorá poriada 
celosvetovú súťaž baristov - WBC). Podstata 
nezávislosti medzi hlavami znamená, že na 
každej hlave môže byť nadstavená rozdielna 
teplota.  

3. Nezávislosť hláv Nezávislosť medzi 
hlavami dovoľuje obsluhe rozhodnúť, aký 
počet hláv stroja zapne. Týmto môže ľahko 
optimalizovať spotrebu elektrickej energie. 

4. Dva mezinárodné patenty XCelsius 
predstavuje jedinečnú a veľmi významnú 
inovatívnu technológiu v tomto priemysle. 
Tento nový systém viedol dokonca k registrácii 
dvoch mezinárodných patentov a to všetko  
v spolupráci s Polytechnickou univerzitou 
Turín.

5. Jednoduché prepojenie Všetky tieto 
procesy sú kontrolované cez jednoduché 
rozhranie, v ktorom sú nadstavené dva 
rozdielne prístupy: barista a údržba. 

Classe 9USB XCELSIUS má nápadný 
futuristický design, ktorý Vás upúta 
na prvý pohľad. Je vyrobený z veľmi 
kvalitných materiálov, ako sú hliník a 
nerez. Kombinácia designu a dielenského 
spracovania dodáva tomuto stroju vlastnú 
osobitosť. 
Systém XCelsius umožňuje dynamicky 
meniť teplotu vody behom presovania. 
Týmto budete schopní dosiahnuť 
jedinečné chuťové charakteristiky každej 
zmesi kávy pripravované práve týmto 
kávovarom. Táto jedinečná technológia 
je dostupná v dvoj a troj pákovom 
prevedení.
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CLASSE 9USB xcelsius

R E V O L U C E  C H U T I



9USB xcelsius  TECHNICKÉ PARAMETRE RANCILIO LAB

Teplotný profil

Nezávislý vstavaný bojler

Nadčasový taliasky design 

Stabilizovaný príkon 

Ergonomická pracovná plocha

Multifunkčný display s USB portom

Nízko-energetické vyhrievanie hlavy (24V)

Nízko-energetická kontrola doplňovania vody (24V)

Led osvetlenie pracovnej plochy, funkčné Led osvetlenie panelových tlačidiel, štýlové 
bočné osvetlenie

Technické parametre

VYBAVENIE: 1 páka (na prípravu dvoch šálok) pre každú hlavu, 1 páka (na prípravu len 
jednej šálky), 2 parné trysky, 1 výstup na horúcu vodu (programovateľné dávkovanie 
alebo teplotné nadstavenie na čaje), tamper, dávkovacia odmerka, štetec na čistenie páky 
a záslepka do páky na čistenie, dorovnávajúca noha.

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
66 kg

objem bojlera
11 litrů

príkon
3 200 W (120 V)
4 300 W 

napätia
220 V / 380 V

Technické dáta

3-pÁKA

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

váha
79 kg

objem bojlera
16 litrů

príkon
5 400 W

napätia
220 V / 380 V

Ergonomický ovládač parnej 
trysky

Nastaviteľná teplota vody

Automatický čistiaci 
program

Rýchla inštalácia  
a prevoz

Rozumné riadenie 
výkonu

Stabilizátor napätia

Pokročilá diagnostika

Elektrický ohrievač 
šálok

Egronomický 
ovládací panel

Ergonomická 
pracovná plocha

LED osvietenie 
pracovnej časti stroja

Ergonomický držiak 
filtrov

Automatická parná tryska

Adaptér na kávové pody 
a kapsule

Standard

Voliteľné

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER

ERGO-FILTER
HOLDER
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