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Zero Quick-Milk för kaffe, varmvatten och mjölk
Ergonomisk, mångsidig och lättanvänd, det karakteriserar Quick‐Milk modellen av Egros Zero. En kompakt,
superautomatisk maskin, särskilt framtagen för servering med medel‐låg beläggning, där man ändå vill erbjuda
professionella, espressobaserade drycker av hög kvalitet. Maskinen är lättplacerad, elegant och enkel att använda.

Intuitiv kontrollpanel
Maskinen är utrustad med en intuitiv kontrollpa‐
nel. Displayen aktiveras med ett enkelt tryck.
Knappen för den valda produkten blinkar under
hela bryggprocessen—en omtyckt och praktisk
funktion.
Egro Zero har ett professionellt mjölksystem.
Man kan brygga en cappuccino eller latte med ett
mjukt och tätt skum. Maskinen kan också utrus‐
tas med en kyl som rymmer över 6 liter.
Utloppspipen på maskinen är justerbar. Man kan
enkelt fylla upp till 18 cm höga koppar eller glas.
Även i en liten espressokopp blir kaﬀet exakt cen‐
trerat.
Egro Zero är perfekt för självserveringar. Den är
enkel att hantera och kontrollpanelen har led‐ljus
som tydligt visar kunden de olika alternativen.
En speciell låsanordning kan monteras på maski‐
nen för självserveringar.

Mångsidiga och mångfunktionella Egro Zero
kan programmeras med upp till 16 olika
drycker. Varje kopp håller mycket hög kvalitet.
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Teknisk information

Tillval









Kvarn nr 2
Sumputkast till bänk
Tevattenuttag
Självtag
Låssats rek vid självtag
Ångrör
Version med vattentank 4,5 liter
Kylskåp

Kapacitet /dag

100 koppar

Varmvatten/tim

10 liter

Daglig rengöringstid

5 minuter

Skummjölk

Ja

Valbara drycker

17

Mått BxDxH (cm)

60x33x77,8

El

3600W 230V

Vikt

45 kg

Standardmodell

vattenansluten

Dura Brew

Avancerad bryggteknologi

ABM.07

Avancerad pannteknologi

V-Flex

Överspänningsskydd

Spillbricka

Ergonomisk arbetsyta

Varmvatten

ja

Lucka för koffeinfritt

finns

Plug & brew

Snabbinställningar

Art nr

EGR ZERO QM

Tillval: kylskåp som rymmer ca 6 liter
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