Excelso

FILTERBRYGGARE FÖR GLAS- & TERMOSKANNA

Kaffe... något kunderna och personalen inte kan vara utan.
Därför måste kaffet vara av högsta kvalitet, vilket enkelt kan
uppnås med Animo® Excelso från Daalderop®.

Excelso

Excelso Tp

Filterpapper och rengöringstillbehör

En full kanna kaffe på sex minuter:
Animo® Excelso gör det möjligt!
Bryggaren tillverkas av rostfritt stål och
har försetts med två självreglerande
värmeplattor. På detta sätt kan du hålla
en kanna kaffe varm och brygga en kanna
kaffe på samma gång. De självreglerande
värmeplattorna garanterar att kaffet är
alltid är rätt tempererat.

Filterbryggaren Excelso Tp är utformad
för att brygga färskt kaffe snabbt och
direkt i en termoskanna med pump. Det
är lätt att servera genom att trycka på
handtaget. I grundutförandet av Excelso
Tp levereras bryggaren utan termoskanna.
Termoskannor lämpade för Excelso Tp är:
termoskanna med pump 2,1 liter av
rostfritt stål eller termoskanna med pump
2,2 liter med glasinsats.

I Animo®-sortimentet ingår även tillbehör
till din Excelso-bryggare såsom ﬁlterpapper 90/250, rengöringsmedel för kaffe- och
kalkavlagringar.
(Finns i portionspåsar eller i lösvikt).

Excelso T

Med ett konkurrenskraftigt pris i kombination med låga underhållskostnader,
garanteras en låg kostnad per kopp kaffe.
Idealisk för dig som vill investera i en
kaffebryggare som håller. Passar lika bra
för professionellt bruk som för hemmabruk.

Filterbryggaren Excelso T är utformad för
att brygga färskt kaffe snabbt och direkt i
en termoskanna. Termosen som är helt i
rostfritt stål har en volym på 2 liter.

Excelso sammanfattningsvis
• Glaskanna eller termoskanna
• Lätt att använda
• Hög bryggkapacitet, 18 liter
/ 144 koppar per timme
• Robust rostfritt stål 18 / 9
• Torrkokningsskydd
• 2 självreglerande värmeplattor
• Manuell vattenpåfyllning
• Lätt att rengöra

Tekniska data:

Excelso

Excelso T

Excelso TP

Artikelnummer

31010380

31010385

31010390

Standardutförande
Bryggkapacitet/timma
Bryggtid
Elektrisk anslutning
Mått (B x D x H)
Filterpapper

1 glaskanna (1,8 l/ca 14 koppar)
18 liter / ca 144 koppar
ca 5 till 6 min
220-240V~ 1N/50Hz/2250W
190 x 370 x 433 mm
90/250 (31001088)

1 termoskanna (2,0 l/ca 16 koppar)
18 liter / ca 144 koppar
ca 6 till 7 min
220-240V~ 1N/50Hz/2100W
190 x 370 x 477 mm
90/250 (31001088)

18 liter / ca 144 koppar
ca 6 till 7 min
220-240V~ 1N/50Hz/2100W
190 x 370 x 582 mm
90/250 (31001088)
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