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Alex Duetto MKIV 

1 grupps espressomaskin - Version 4

 

Izzo Alex Duetto MKIII espressomaskin - Med manuell och 
automatisk vattenpåfyllning och med dubbla 
varmvattenpannor. Maskinen är lämplig för baren, kontoret, 
lilla caféet eller hemmet. En dekorativ espressomaskin helt i 
rostfritt stål. Den är tyst och har hög kapacitet. 

Om Alex Duetto MKIV 

 Rostfritt, riktigt rostfritt 18/10 i skalet.  
 Bättre förpackningsmaterial av POLYLAM, 

organiskt och mycket stötsäkert.  
 Utrustad med: 

- Dubbla varmvattenpannor 
- PID termostat 
- Alarm för låg vattennivå i panna 
- E61 grupp med hävarmsstart. 
- Automatisk vattenpåfyllning av panna 
- Manuell vattenbehållare 2,5 liter 
- Kan även anslutas till vattenledning 
- Manometer för ångtryck 
- Nya fötter med intryckt gummidel i fotkroppen 
- Isolerade ång- och vattenrör. Inga brända fingrar. 
- Strömbrytare för avstängning av det akustiska 
larmet, när maskinen är kopplad till vatten.  

 Ingår: 
- 1 st tevattenuttag och 1 st ånguttag/ventiler 
- 2 filterhållare (1 eller 2 koppar 58 mm)  

NYHETER för MK IV 
- Ny design, nytt hölje, ny frontplåt & spillbricka 
- Lätt avlyftbar gallerdel på toppen av maskinen 
- Ny PID kontroll med röd display 
- Ergonomiska filterhandtag, med lutning. 
- Ny infästning av kaffegruppen 
- Ny expansionsventil 
- LED kontrollampor 

Tillval 

- Kalkfilter 5 liter 
- Lackerat hölje i valfri färg 
- Trähölje mahogny 
- Trähölje med förgylld grupp 
- Knappstyrd bryggning  
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Art Nr: IZ 230-MKIV 

 

Teknisk information

Dubbla värmepannor 
i koppar 

1,8 liter och 0,8 liter 

Vattenpump Roterande högtryckspump 9BAR 
bypasskontrollerad 

Bryggvatten Direktvatten uppvärmt i egen panna 

Bryggrupp Kromad mässing med 
infusionskammare 

Mått - B x D x H (cm) 36 x 43 x 42cm 

El 1000W brygg, 1500W ånga 

Vikt 32 kg 

Utförande Rostfri 18/10 i skalet 

 

 


