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Classe 9 
2 grupps espressomaskin

Classe 9 är en traditionell, högpresterande och professionell 
espressomaskin med ett futuristiskt och trendigt utseende. 
Den är också ergonomiskt och funktionellt designad för att 
ge baristan en behaglig och bra arbetsmiljö. Classe 9 är 
utrustad med den senaste tekniken och är byggd med 
stabila och hållbara delar.  

Om Classe 9 2GR 

 Utrustad med: 
- Avancerad och användarvänlig LCD display med 
multifunktionell inbyggd dator med USB kontakt. 
- Panel med knappar i SoftTouch teknik och med 
ergonomisk knappbelysning som skiftar i färg 
beroende på valen du gör på maskinen 
- Preinfusion förbryggningssystem 
- LED ljus i panelen med rengöringsindikatior ger 
ergonomisk, behaglig arbetsyta för baristan 
- Enkelt underhållningssystem som lätt 
diagnostiserar tekniska problem 
- Automatisk nivåkontroll 
- ABM. Intelligent värmekontroll 
- Skydd mot spänningsvariationer 
- Bryggrupper i krom  

 Ingår: 
- Stort elektroniskt koppvärmeri 
- 1 st tevattenuttag och 2 st C-lever. C-lever är 
ergonomiska och programmeringsbara ångventiler i 
kromad mässing för doseringar och temperatur. 
- Ergonomisk filterhållare för maximal komfort 
- Enkel, löstagbar spillbricka vid varje grupp, i 
reptåligt material och som klarar diskas i diskmaskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåa ergonomiska belysningsdetaljer 

 

LED ljus i panelen Utrustad med C-lever 
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Tillval Tillval 

- Ångventilen iSteam är snabb, kraftfull och automatisk, som 
blandar mjölken varm med ånga och luft. Ger fantastiskt 
resultat 
- Filterhållare med podssats 
- Filterhållare för kapslar 
- Takeaway version 

 

iSteam 

 

 

Podssats Kapselsats 

 

Art Nr: RAN C9 USB 2 

Teknisk information

Bryggvatten Direktvatten uppvärmt i 
värmeväxlare 

Bryggrupp Kromad mässing med 
infusionskammare 

Vattenbehållare 11 liter 

Vattenanslutning 3/8" Ballofix Quickventil 

Vattenpump Roterande högtryckspump 9BAR 
bypasskontrollerad 

Mått - B x D x H (cm) 75 x 54 x 52,3 

El 4300W 400V 3Fas 

Vikt 74 kg 

Utförande Rostfritt stål och svart ABS 

Stomme Emaljerad stålplåt 
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