WMF 1100 S
Kompaktní kávovar
do menších
provozů
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WMF 1100 S
Kompaktní kávovar do menších provozů s doporučenou
denní zátěží – 80 šálků.
Vhodný do kaváren, pekáren, menších restauracích,
kanceláří atd.
I přes svojí kompaktní velikost se tento kávovar může zcela
vyrovnat větším plně automatickým kávovarům.

Snadné čištění
Patentovaný automatický
systém „Click&Clean“ pro
snadné čištění.
Ruční čištění je v podstatě
omezeno na pouze jednou
týdně.

Široký výběr nápojů
Od horkých nápojů s mlékem či
mléčnou pěnou nebo bez.
Výběr nápojů je téměř nekonečný
– espresso, ristretto, cappuccino,
café créme, espresso macchiato,
caffé latte či horká čokoláda atd.

Parní tryska „SteamJet“
Patentovaná
parní
tryska
zahřeje každý šálek během
několika sekund na dokonalou
teplotu.

Kompaktnost
Doba a teplota spaření kávy
zůstává kozistentní.
Svým zákazníkům můžete s
jistotou stále nabízet kávu stejné
kvality nejvyšší úrovně.

Intuitivně ovládaný dotykový
displej
Provedení dotykového dsipleje o
velikosti 7“ s intuitivním posuvným
ovládáním umožňuje rychlé a účelné
ovládání.
Animované popisy nabízejí
personálu efektivní podporu při
obsluze.

Aplikace „WMF MyCoffee App“
(dodatečné vybavení)
Aplikace „MyCoffee App“
umožňuje zákazníkům
komunikaci mezi kávovarem a
chytrým telefonem – kde si
mohou nastavit vlastní recept.

Technické údaje
WMF 1100 S
Doporučený denní / max. hodinový výkon*

Basic
Milk

Příkon / Napájení

Basic Milk + Basic Steam
Až 80 šálků

The WMF 1100 S je možné dodat s
následujícími systémy na mléko a
páru:

1.9–2.3 kW / 230 V

Výkon na hodinu dle normy DIN 18873-2*
Espresso / 2x espresso

105 / 150 šálků

Café crème / 2x café crème

75 / 90 šálků

Nápoje s čerstvým mlékem

105 šálků
√

√

1 nebo 2 vestavěné podavače na kávu /
či čokoládu nebo suchou směs

cca. 550 g / rozšížený 1100 g
(množství závisí na velikosti kávových zrn)

Podavač na čokoládu či suchou směs

cca. 450 g / rozšířený cca 1250 g
with enhancements approx. 1250g
(množství závisí na použitém prášku)

Parní tryska SteamJet

√

Celkový výdej horké vody / hodina
Manuální příprava mléč. pěny a ohřev nápojů

√
110 šálků (22 litrů)

-

√

Ztráta energie/den dle normy DIN 18873-2
Topping / Basic Milk

cca. 0.76 kWh /den

Vnější rozměry (š/ v** / h)

325 / 500 / 561 mm

Zásobník na vodu
Hmotnost
Akustický tlak (LpA)

* Výkon je závislý na velikosti šálku,
nastavení kvality, průtoku, konfiguraci
a jmenovitém výkonu.

cca 4.5 litru
Cca 25.5 kg
< 70 dB(A)

** Výška vč.displeje.
Výška bez displeje: 460mm
Výška s rozšířeným podavačem: 556mm.

Technické změny jsou vyhrazeny.

Cappuccino / 2x cappuccino

