
DR. COFFEE to uznany projektant i producent automatycznych ekspresów do kawy. Swoje produkty firma 

dedykuje do zastosowań komercyjnych, które szczególnie sprawdzają się w restauracjach, hotelach, 

kawiarniach, sklepach wielobranżowych w “małej gastronomii” oraz biurach. Zespół inżynierów ma wieloletnie 

doświadczenie w projektowaniu i rozwoju ekspresów, a firma  posiada certyfikaty jakości CE, CCC, DR. COFFEE

ISO9001, FDA, NSF, GS, ETL. Umożliwiają one dostarczanie wysokiej klasy produktów na wszystkie rynki świata. 

Seria F12



system spieniania mleka 

z regulacją temperatury

podłączenia do sieci wodociągowej

lub zbiornik na wodę (2 lub 8 litrów) 

duży, pionowy 7,1-calowy, 

kolorowy wyświetlacz dotykowy 

ceramiczny młynek z płaskimi  żarnami 

(gwarantowana wytrzymałość 500 kg)

możliwość skomponowania własnego

specjału kawowego

zaawansowany system zaparzający, 

dostosowujący ciśnienie do rodzaju

przygotowywanej kawy 

system monitorowania poziomu 

ziarna w pojemniku 

unikatowy system automatycznego 

płukania przewodów mlecznych

Dodatkowe zalety:

●  Jednostka zaparzająca 7-16 g - dostosowuje ciśnienie do rodzaju  przygotowywanej  kawy,

●  2 thermoblocki - większa wydajność,,

●  Powiększony zbiornik na kawę 1200 gr, 

●  Powiększony zbiornik na wodę  (8 litrów) w wersji BIG PLUS,

●  System podwójnej pompy wodnej - symultaniczne wydawanie wody i kawy,

●  Możliwość wydawania mleka i kawy w jednym czasie,

●  Profesjonalna lodówka  z podciśnieniem oraz systemem samoczynnego czyszczenia,DR. COFFEE

Podwójna wylewka z systemem One Touch (kawy mleczne za naciśnięciem jednego przycisku),●  

30 napojów kawowych z możliwością zaprogramowania własnych przepisów.●  

Wybrane funkcje



Dr. Coffee F12 PLUS 
(bezpośrednie podłączenie do wody 

+ zbiornik na wodę 2 l)                                        

Dr. Coffee F12 Big PLUS 
(bezpośrednie podłączenie do wody 

+ zbiornik na wodę 8 l) 

220-240V, 50/60Hz, 2.7-3.2 kW 

30x50x58cm

42x50x58cm

F12 Plus 17,5 kg, F12 BIG Plus 18 kg

Silver/Black

Zalecana dzienna wydajność

Espresso

Americano / kawa czarna

Cappuccino

Gorąca woda

Pojemność zbiornika na wodę

Pojemność zbiornika na ziarno

Pojemność zbiornika na fusy

Rodzaj młynka

Zestaw do podłączenia wody

do 100 filiżanek

120/godzinę (180 podwójna porcja)

80/godzinę

80/godzinę  (100 podwójna porcja)

25L/godzinę

F12 2 litry/F12 BIG 8 litrów

1200g

 70 (przy dozie 10g / espresso)

Typ płaski - ceramiczny

Stalowy przewód 1,5 m. G3/4-G3/8,max 6 bar 

Zasilacz

Wymiary F12 Plus (2L zbiornik)   SxGxW

Wymiary F12 Big (8L zbiornik)   SxGxW

Waga

Kolor



Napięcie: 220-240 V, 50 Hz, 60W

Kompresor
oZakres temperatury: 2 - 6 C

Pojemność: 8 l

Wymiary (SxGxW): 22x51.2x45.6 cm

Waga: 16.4 kg

Napięcie: 220-240 V, 50 Hz / 60 Hz, 65W
o oZakres temeratury: 8 C - 18 C 

Pojemność: 10 l

Wymiary (SxGxW): 25.2x51.2x45 cm

Waga: 8.5 kg

Lodówka DrCoffee Professional 

z innowacyjnym systemem 

czyszczenia przewodów mlecznych

(podświetlana)

Lodówka DrCoffee Standard

(podświetlana)

Akcesoria dedykowane dla Serii F12


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

