
DORADO Espresso Compact

DORADO Espresso Compact
Proef het aroma van versgemalen bonen

www.ABOS.eu

Es
pr

es
so

• Zeer compacte machine

• Slechts 52,4 cm hoog

• Kiezen uit niet minder dan 10 dranken

• Breed scala aan koffievariëteiten

• Gescheiden heet wateruitgifte

•  Met name geschikt voor Office Coffee 

Service

Technische specificaties

Uurcapaciteit: 80 kopjes (120 ml) 
Uitgiftesnelheid: ca. 35 sec. (120 ml)
Afmetingen: H x B x D:  524* x 320 x 515 mm
Maximale uitgiftehoogte: 14 cm
Aansluitwaarde: ac 1N 230V, 50 Hz, 3.000 W
Wateraansluiting: 3/4” BSP
Leeg gewicht: 25 kg

* Minimum hoogte. Exacte hoogte afhankelijk van stelvoetjes. 

Opties / Accessoires
-  Membraan paneel
-  Intelligente uitgifte verlichting
-  2 bekersensoren
-  Diverse betaalsystemen

-  Geïntegreerde watertank (3 liter)
-  Onderkast (met / zonder koud-waterunit)
-  Hygiënekit ingrediënt / watercontactdelen
-  Onderhouds- / reinigingskit

-  Americano ventiel
-  Dranksterkte regeling
-  Start / stop knop

Drankkeuzemogelijkheden
Dorado
CE121

Café crème
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Café au lait
Latte macchiato
Wiener melange
Espresschoc
Chocolade
Creamy choc
Decafeïne **
Heet water
Koud water
Kan koffie

Melk/suiker/start
Stop functie
Sterkteregeling
Shift (2x)

 Standaard
 Optioneel

** Bij deze optie vervalt een ander ingrediënt

Uitvoering

Inhoud containers Dorado CE121

- Bonen: 1 x 2 liter ≈ 680 gram 
- Topping: 1 x 1 liter ≈ 650 gram
- Chocolade: 1 x 1 liter ≈ 775 gram

Features
-  Zeer compacte machine
-  Verlichte capacitieve keuzeknoppen
-  10  of 18  drankselecties (d.m.v. shift knop)
-  Recepten volledig instelbaar naar behoefte
-  Dubbele drankuitloop
-  Gescheiden (heet-) wateruitgifte
-  Intelligente uitgifte verlichting
-  Traploos verstelbaar bekerplateau
-  Verdraaibaar bekerplateau voor kanfunctie
-  Afsluitbare container uitlopen
-  Kannenfunctie
-  2 bekersensoren
-  USB-poort voor software installatie
-  Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
-  Energiespaarstand
-  Volautomatisch reinigingsprogramma
-  Dag- en totaalteller



Verlichte capacitieve keuze-
knoppen

www.ABOS.eu

ETNA Coffee Technologies
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Groot gebruikers display Ruime drankkeuze

Intelligente uitgifte verlichting

Draaibaar en in hoogte 
verstelbaar bekerplateau

Duidelijk gescheiden 
drank uitgifte punten

Dubbele drankuitloop

2 bekersensoren

Glazen front


