
ALRp AGENTUR AB 
 

 
www.alrp.se Email: info@alrp.se 

Norra Grängesbergsgatan 5, 214 44 MALMÖ, Telefon 040-321730 

 
Helautomatisk espressomaskin 

 

Gör det bästa kaffet kopp efter kopp 

  

Cappuccinatore 
 

Bryggenhet i metall ger 
minimalt underhåll 

  

Display Låsbar front med 
rengöringsinstruktion innanför 

Microbar är en extremt kompakt, helautomatisk espressomaskin, 
med alla egenskaper och funktioner hos en stor professionell 
maskin. Med den lättöverskådliga blå displayen och tydliga 
knapparna är programmeringen snabb och enkel. All 
programmering sköts via maskinens knappanel. Microbar har 
många möjligheter och kan skräddarsys efter användarens behov. 

En maskin för dig? 
Om du behöver fördelarna hos en stor maskin, och om du räknar 
med att förbruka upp till ett kg kaffe per dag, är detta det perfekta 
valet. Att servera kaffe från Microbar betyder att kaffe, cappuccino 
eller latte är färdigt med ett knapptryck. 

Om Microbar 

• Cappuccinoversion 
- Espresso eller cappuccino med skumreglering. 5 
individuellt inställbara val plus varmvatten och ånga. Ett 
förval för koffeinfritt kaffe med flera doseringar möjliga.  

• Utrustad med: 
- Dubbelt pressystem. Möjlighet att välja olika hårt stampat 
kaffe för respektive val för att optimera smak och bryggtid 
- Bryggenhet helt i metall. Elektronisk uppvärmd 
professionell bryggrupp, designad för att ge högsta 
tillförlitlighet och ett minimum av underhåll 
- Två högisolerade pannor ger ånga och varmvatten. Hög 
produktivitet och låg strömförbrukning 
- Justerbar skummare 
- Inbyggd cappuccinatoreenhet med avtagbart rör 

• Ingår: 
- Sumplåda med elektronisk övervakning av kaffeutsläpp, 
medför att sumpen alltid är torr och sammanpressad 
- Hållbar kaffekvarn med micrometer justering för exakt 
inställning av rätt malningsgrad för olika kaffesorter och/eller 
rostning. Titaniumbelagda malskivor och lågvarvig 
kaffekvarn garanterar perfekt malning med full arom 
- Kalkfilter  

Tillval 

- Kaffeversionen - 5 individuellt inställbara kaffeval plus 
varmvatten och ånga. Ett förval för koffeinfritt kaffe med flera 
doseringar möjliga. 
- Termoskanna 
- Extra behållare för 500 gram bönor 
- Smart Card 
- Direkttömning för sump 
- Direkt vattenanslutning 
- Svart ABS hölje 
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Art Nr: NS MM1931200 

 

Teknisk information 
Ångkapacitet 0,9 BAR     
Värmepannor 2 st seriekopplade pannor om 0,7 liter 
Vattentank 5-liters borttagbar vattentank eller 

direktansluten 
Bryggrupp Borttagbar värmekompenserande grupp 
Kaffebehållare 500 g kaffecylinder 
Kaffekvarn 150W 
Malskivor 50 mm diameter i titanium 
Mått - B x D x H 
(cm) 

32 x 45 x 48 

El 2000W 230V 50Hz  
Vikt 30 kg 
Transportvikt 32 kg 
Utförande Rostfritt stål och gråmetallic ABS  

 


