
Kawy mleczne
(one touch)

Personalizacja produktów

Automatyczne czyszczenie
systemu mlecznego

KONFIGURACJA BLOOM

7 - 16 g

4l

ceramiczny
młynek tarczowy

kolorowy, dotykowy
7” 

1,2l

280 g

ok. 15 porcji
(przy 10g/porcja)

2

Pojemność zbiornika wody

Regulowana jednostka
zaparzająca 

Wyświetlacz

Opcja podłączenia
zbiornika zewnętrznego

Podłączenie do kanalizacji

Pojemność tacy ociekowej

Pojemność zbiornika na ziarna

Pojemność zbiornika na fusy

Przyłącze wody z sieci

Podwójna pompa

System grzewczy 
termoblok

Aktywny monitoring
ilości ziaren kawy

Rodzaj młynka

Wymienna końcówka
dyszy spieniającej

Indywidualne profile

Indywidualne treści
reklamowe

DANE TECHNICZNE     

WYDAJNOŚĆ
40 filiżanek

70 filiżanek

50 filiżanek

50 filiżanek

15l

Wydajność godzinowa (DIN18873-2) 

Espresso

Americano

Cappuccino

Gorąca woda

Zalecana maksymalna wydajność dzienna

Wymiary (S*W*G) 30*45*46 cm

Wysokość wylewki 8 cm - 16 cm

15 kgWaga

220-240VNapięcie

Moc 1450 W

600ml

+ZBIORNIK
NA MLEKO

BLOOM
FORMAT

Niezmiennie wysoka jakość wykonania i niespotykane
w tej klasie urządzeń komponenty takie jak szkło
oraz stal nierdzewna, w połączeniu z większym zbiornikiem
i powiększoną tacą ociekową tworzą praktyczny, a także
jeszcze wydajniejszy Format do kaw czarnych i mlecznych.

▮



Idealnie spienione mleko
BLOOM zachwyca jakością materiałów, ale jeszcze bardziej 
doskonałą jakością przygotowywania kawy i napojów 
mlecznych. Jakość i gęstość piany mlecznej potrafi zaskoczyć 
i zachwycić nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Najwyższa jakość wykonania
Szkło, stal nierdzewna, wysokiej jakości szklany pojemnik 
na mleko, oplatana stalą rurka do mleka – to elementy 
spotykane tylko w produktach Premium. Taki właśnie jest 
BLOOM – zaprojektowany bez kompromisów.

4 litrowy zbiornik wody, pojemna taca ociekowa
BLOOM został zaprojektowany do małych i średniej wielkości
biur. Dzięki dużemu zbiornikowi na wodę oraz pojemnej tacy 
ociekowej idealnie sprawdzi się przygotowując 
do 40 kaw dziennie.

DEDYKOWANE ŚRODKI CZYSTOŚCI

DESCALER 
ECO FORMAT
ekologiczny
odkamieniacz
do ekspresów
automatycznych

DAILY TAB
FORMAT
codzienne
tabletki
czyszczące
do ekspresów

MILK
FORMAT
środek
czyszczący
do systemów 
spieniania

DESCALER 
YELLOW
FORMAT
skoncentrowany
odkamieniacz
do ekspresów
automatycznych

MILK TAB
FORMAT
tabletki do 
czyszczenia 
systemów 
spieniania mleka

SPRAY
FORMAT
Środek 
konserwujący 
do ekspresów 
automatycznych


