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Alrp Agentur AB 

Rimfrostgatan 2B 

212 23 Malmö 

Telefon: +46 40 321730 

 

ALRp Agentur AB 

Utrustad med: 

· Två kaffebehållare och två kvarnar 

· Automatisk mjölkskumning  

· Lätt att rengöra 
Automatisk rengöringsprogram 

· Dura Brew teknik 
Avancerad och hållbar bryggteknik. 
Den rostfria bryggruppen har tätnings-
teknik som kräver mindre underhåll 
och minskar kostnaden. Bryggen är 
dessutom expanderbar, vilket gör att 
den kan brygga i termoskannor och 
koppar/muggar i olika storlekar. 

· 10" HD pekskärm  
Svep, knacka och rulla med lätthet 
genom menyn. Det är lika enkelt som 
att använda en smartphone! Man kan 
även ladda in bilder och videos via en 
USB port. Meny finns på 18st olika 
språk.  

· Telemetri—Fjärranslutet system 
Gör det möjligt för operatören att över-
vaka alla funktioner i en kaffemaskinen 
och att justera inställningar för dryck-
erna, kontrollera nivåerna för bönor 
och mjölk. 

· Ledljus i frontpanelen 

· Mjölkkyl för plats till 6L behållare 

www.alrp.se 
E-post: info@alrp.se 
 
 

Next är det senaste i kaffebranschen: en modern, helautomatisk kaffemaskin i  
toppklass: Med sin extraordinär design och utveckling av pekskärmsgränssnittet, 
som är intuitivt, är den lätt att använda även i självbetjäningsläge, och erbjuder an-
vändaren möjlighet att enkelt anpassa varje dryck.   

Next Top Milk—Prisbelönad super kaffemaskin! 
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ALRp Agentur AB 
040-321730 

info@alrp.se 
www.alrp.se 

Teknisk  information 

Kapacitet per timme Espresso  125 koppar 
Cappuccino 129 koppar 
Kaffe 180 koppar 
Latte Macchiato 109 koppar 
Tevatten 186 koppar 

Mått  (cm)  B60 x D57 x H77 

El  6600W 400V 3Fas 

Vikt  57 kg 

Ytterhölje  Rostfritt stål 

Art Nr:  EGR NEXT 

Malskivor 54 mm diameter 

Bönbehållare 2st x 1,3kg kaffebönor 

Mjölkkyl 6,5L 

Ljudnivå <70 db 

Tillval: 

· Option Self - Låspaket med lås för  
bönbehållarna, kaffesump mm.  

· iSteam - Helautomatisk mjölkskummare 

· Tevattenventil 

· Kaffe utmatningssats till underskåp 

· Sats för montering av mjölkkyl i underskåp  

· Koppvärmeri modul 

· Modul för pulverprodukter; 2x1,8L 

· Betalsystem 

· Vattenfilter 


