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Nextage Master Top—2 koppar samtidigt!
För hela bönor och instant produkter.
Nextage har en ganska tydlig modern design, tillver‐
kad helt i Italien med material och komponenter som
valts och utvecklats att garantera långsiktig prestanda
även med intensiv användning. Nextage är elegant och
även smal, mäter endast 36 cm i bredd. Nextage
kan bekvämt nås framifrån och från sidan, för att un‐
derlätta underhåll. Den kan göra 2 kaﬀen samti‐
digt. Nextage drivs av ett intelligent system som finns
i dess frontal digitalt gränssnitt, med enkel och ome‐
delbar tillgång till alla dess funktioner. Pekskärmen är
särskilt lätt att använda i en självbetjänings samman‐
hang tack vare den breda 7 ʺskärm med en upplösning
på 800 x 840 pixel. De grafiska symboler är intuitiva,
helt anpassnings och har en storlek på 160x160 pixel.

Om Nextage Master Top


Möjlighet att brygga direkt ner i en termos/
kaﬀekanna



Takeaway vesion—Utloppspipen på ma‐
skinen är justerbar, 70‐200mm. Man kan
enkelt fylla upp till 20 cm höga koppar eller
glas. Även i en liten espressokopp blir
kaﬀet exakt centrerat.



Smidig att underhålla, enkel att rengöra

Tillval—Kylskåp och mjölkkylningsenhet
Alrp Agentur AB

Telefon: +46 40 321730

Norra Grängesbergsgatan 5

Fax: +46 40 921175

214 44 Malmö
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ALRp Agentur AB

Nextage Master Top

Utrustad med:


Transparenta kanistrar



Elektronisk pre‐infusion system. Förvärm‐

Teknisk information
2 st bönbehållare

1,3kg vardera

ningssystem

Malet kaffe

60 gram



Touch screen display med 12 knappval

Instant behållare

1,64 L



Automatisk rengöringsprogram



Bryggvolym

6-14 gram

Larm för tömning av sump och påfyllning
av produkter

Ångpanna

1L

Temperatur mätare

Dimensioner BxDxH mm 364 x 596 x 790



El

3000W 230V 50Hz

Vikt

63,5 kg

Utförande

Rostfri front

Ingår:
‐ Tevatten ventil
‐ Ångrör
‐ 2 kvarnar med keramiska malskivor, ø 64 mm
‐ Sumplåda.

Tillval
‐ Kylskåp och mjölkkylningsenhet
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