
Revoluce přípravy kávy
Překapávače kávy PrecisionBrew
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Zákazníci požadují výjimečné 
služby a především výjimečnou 
kávu. Příprava kávy musí být 
snadná a naši zaměstnanci se 
nemusí učit žádné složité procesy.
Jakmile je káva připravena, musí 
být udržována při správné teplotě 
a musí být zachována kvalita její 
chuti od prvního do posledního 
šálku.

Vy 
říkáte...

….my nasloucháme

Překonejte očekávání vašich zákazníků ohledně kvalitní kávy. Představujeme novou 
řadu překapávačů kávy PrecisionBrew, která zjednoduší přípravu většího množství kávy 
najednou, redukuje odpad, šetří peníze a zvýší vaše zisky. 
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Účinné
Snižte množství odpadu, 
ušetřete peníze a zvyšte své 
zisky

Jednoduché
Zvyšte efektivitu zaměstnanců 
díky jednoduchému a 
dynamickému ovládání

Profesionální
Podávejte kávu nejvyšší 
kvality, která je osvědčená v 
Golden Cup

Univerzální
Nejnovější inovace v 
technologii překapávané kávy 
umožňují snadné použití
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Inovace
spojená s dokonalostí
Představte si překapávač kávy, který vám poskytne výjimečnou kvalitu kávy s několika 
možnostmi její přípravy, má jednoduché ovládání a funkce, které vám šetří peníze. Seznamte 
se s řadou překapávačů kávy PrecisionBrew. Překapávač PrecisionBrew je přesně takový, jaký 
potřebujete. 

Jednoduchý

Efektivní příprava
Intuitivní jednoduchý 
ovládací panel s ikonami 
na dotykové obrazovce 
USNADNÍ OBSLUHU. Výběr 
z několika možností přípravy 
kávy, aby vyhovovaly 
každému.

Nádoba Encapsulair využívá 
IZOLAČNÍ VÝKON VZDUCHU 
mezi svými vnitřními komorami 
k udržení teploty připravené 
kávy.
Tento konvekční topný 
systém rovnoměrně 
UDRŽUJE TEPLOTU KÁVY a 
ZACHOVÁVÁ JEJÍ CHUŤ ke 
spokojenosti zákazníků.

Profesionální

Účinný

Volba je na vás
Díky možnostem přípravy podle 
požadovaného objemu si připravíte 
pouze kávu, kterou potřebujete pro 
určenou denní dobu. Rychle a snadno 
se přizpůsobíte poptávce, díky tomu 
REDUKUJETE ODPAD A USPOŘÍTE 
PENÍZE.

Kompaktní a efektivní
Překapávač kávy PrecisionBrew 
nabízí vysoce výkonné vaření kávy a 
svými malými rozměry zabírá MÉNĚ 
PROSTORU než konkurenční zařízení.

Konzistentní výkon

Applied
For

Patent

15/378,684
15/378,819
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Představte si překapávač kávy, který vám poskytne výjimečnou kvalitu kávy s několika 
možnostmi její přípravy, má jednoduché ovládání a funkce, které vám šetří peníze. Seznamte 
se s řadou překapávačů kávy PrecisionBrew. Překapávač PrecisionBrew je přesně takový, jaký 
potřebujete. 

Výjimečná chuť, která vydrží
Funkce Java-tate jemně promíchává kávu 
k dosažení jednotného chuťového zážitku 
od prvního šálku až po úplně poslední. 
Chuťově kvalitní káva vám zajistí 
spokojené zákazníky, kteří se budou 
opakovaně vracet. 

Budete informováni
Podsvícený ukazatel na nádobě 
Encapsulair poskytuje LED 
INDIKÁTOR MNOŽSTVÍ A 
ČERSTVOSTI.

Indikátor ZMĚNA BARVY SVĚTLA dá 
vašim zaměstnancům na první 
pohled vědět, kdy je překapávaná 
káva hotová a nebo kdy je čas 
připravit další  kávu. 

Univerzální

Profesionální

Applied
For

Patent

15/378,323

Nejvyšší kvalita přípravy
Překapávače kávy PrecisionBrew 
vždy překonají vaše očekávání 
ohledně vynikající chutě kávy. Káva 
vařená pomocí PBC-2A splňuje 
parametry Golden Cup Standard, 
jak jej definuje SCA - celosvětově 
uznávaná organizace kávy.

Profesionální
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Technologie ENCAPSULAIR a JAVA-TATE, která se nachází v modelech překapávačů 
kávy PrecisionBrew Air, udržuje chuťový profil vaší uvařené kávy. To vám umožní vždy 
nabídnout zákazníkům čerstvý šálek kvalitní kávy s minimální investicí času personálu a 
minimálním znehodnocením nabízené kávy.

Čerstvá káva
od prvního až do
posledního šálku

Nádoba 
Encapsulair, 
která je ohřívaná 
cirkulujícím 
horkým vzduchem 
mezi vnitřními 
komorami, 
dokonale udržuje 
teplotu vaší 
uvařené kávy 
a zachovává 
její chuť. Toto 
konvekční topení 
udržuje kávu 
horkou, aniž by se 
spálila.

Patentovaný systém 
Encapsulair poskytuje 
průlomový pokrok v 
rovnoměrném udržování 
teploty kávy po celou dobu.

Applied
For

Patent

15/378,684
15/378,819

Jednička ve svém 
oboru
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Systém Java-tate zajišťuje jemné míchání 
kávy a udržuje její stálou kvalitu a chuť.

Stabilita teploty obsahu v nádobě udržuje maximální chuť kávy déle

snižuje počet potřebných 
nádob - máte vždy připravené 
správné množství kávy pro 
vaši aktuální poptávku

eliminuje vaše ztráty z potřeby 
vyhození chuťově špatné kávy 

snižuje vaše účty za energii
díky funkci režimu úspory
energie

Technologie “Java-tate”

Applied
For

Patent

15/378,323

zkracuje dobu čištění -
navrženo pro jednoduché
čištění a údržbu 
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Eliminujte odpad 
S překapávači kávy PrecisionBrew můžete připravovat 
kávu pouze v takovém množství, které potřebujete pro 
jakoukoliv denní dobu. 
Variabilní objemy přípravy kávy vám umožní 
být připraveni na rušný ranní spěch a eliminovat 
znehodnocení během pomalejších prodejních období.
Výběrem dvojitého modelu můžete vařit dva různé 
profily kávy vedle sebe.
Rychle upravte chuťový profil kávy a její objem v případě 
změny poptávky, čímž se efektivně sníží množství 
odpadu a plýtvání.

Ušetřete si cestu a čas
Každý model má přizpůsobitelné programování, 
které zaručuje plnou kontrolu nad parametry 
přípravy kávy, včetně preinfúze, pulzní přípravy a 
bypassu.
Tyto aktualizace lze provádět přes USB. To eliminuje 
potřebu ručně zadávat změny na každém stroji 
zvlášť na různých místech a vyžaduje méně času na 
cestování a dohled nad kávovary. 

Ušetřete provozní čas
Nikdo nechce čekat, pokud jde o kávu, proto jsou 
překapávače kávy PrecisionBrew navrženy pro 
snadnou instalaci a obsluhu.
Snadno srozumitelný digitální displej s ikonami na 
každém modelu PrecisionBrew zaručuje, že váš první 
skvělý šálek kávy bude v okamžiku hotov.

Řada kávovarů PrecisionBrew přináší inovativní a vylepšený zážitek z přípravy kávy. Zefektivňuje 
vaši pracovní činnost,  zjednoduší vaše podnikání a navíc vám UŠETŘÍ PENÍZE.

Insert Clean Filter

Select Brew Size

3.8 L 11.4 L 15.1 L

Snímky displeje jsou pouze ilustrativní a nemají být jejich přesnou reprezentací. 

Zjednodušte 
přípravu, šetřete peníze
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Informace
na první pohled
Modely překapávačů kávy PrecisionBrew jsou vybaveny pokročilým DIGITALNÍM 
DOTYKOVÝM DISPLEJEM, který nabízí snadné ovládání pro různou přípravu kávy, 
pohodlný časovač s odpočítáváním, ukládání různých profilů kávy a díky vlastní 
diagnostice vás upozorňuje na veškeré výstrahy.

Velký 7" 
displej
Barevná dotyková 
obrazovka zobrazuje 
časovač a funkce 
pro efektivní 
přípravu kávy.
Vizuální indikace 
času zbývajícího 
do varného 
cyklu a potvrzení 
dokončeného 
varného cyklu.
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Efektivní a snadná 
práce
Překapávače kávy mohou mít předem 
naprogramovaná nastavení a poté je 
lze přenést na různá pracoviště ve vaší 
společnosti. To zajišťuje konzistentní 
proces přípravy kávy a její konzistentní 
chuť.

Bezpečnost na prvním místě
Bezpečný provoz je životně důležitý, a tím se řídí i náš design. 
Senzory v systému blokují přípravu kávy, pokud nádoba na kávu není na 
svém místě nebo je špatně umístěna. V průběhu překapávání je varný koš 
uzamčen na místě a nelze jej odstranit před dokončením cyklu přípravy 
kávy.

Neměli byste se zabývat kávovarem. 
Měli byste pečovat o své zákazníky.
Méně času stráveného s kávovarem = více času na zákazníky a zvýšení prodeje

Práce bez stresu a bez překvapení 
Jediným letmým pohledem bude váš personál přesně vědět, v jakém cyklu přípravy 
překapávač je a může snáze a efektivně plánovat svou práci.

Nádoba Encapsulair zobrazuje ve svém vnitřním průhledítku světelnou signalizaci 
měnících se barev. Tato Kontrolka připravenosti a čerstvosti měnícími se barvami 
signalizuje, kdy je příprava kávy hotová a nebo kdy je čas udělat další kávu.

Upozorňuje vás, že máte kávu připravenou, když ji potřebujete, což vede ke snížení 
stresu obsluhy během špiček a ke zvýšení spokojenosti zákazníků díky rychlejšímu 
servírování  kávy.

Méně prostojů
Eliminujte potřebu řešení problémů a 
zbytečných servisních zásahů pomocí 
upozornění samodiagnostických výstrah 
dostupných prostřednictvím dotykového 
displeje. Snadný přístup a srozumitelnost 
s upozorněním v jednoduché angličtině 
(do budoucna v různých jazycích) namísto 
chybových kódů.

Snadná práce
s PrecisionBrew
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Optimalizovaná 
ergonomie pro 
zajištění zdraví, 
bezpečnosti 
a snadného 
provozu.
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Samostatný
model PBCA2CE
vzduchem vyhřívané přenosné 
nádoby prodávané samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
77 x 23 x 48 cm

Dvojitý
model PBC2A2CE
vzduchem vyhřívané přenosné 
nádoby prodávané samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
77 x 46 x 48 cm

Vzduchem vyhřívané přenosné nádoby

Vzduchem vyhřívané 
přenosné nádoby
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Vyhřívané nádoby 5,7 l

Modely s jednou a dvojitou vzduchem 
vyhřívanou nádobou jsou max. do 5,7 l a 
s LED indikátorem objemu a čerstvosti.  
Objemy nádob: 1,9 l, 3,78 l, 5,7 l.

Nádoba Encapsulair

V nádobě Encapsulair cirkuluje horký vzduch 
mezi vnitřními komorami. Tento konvekční 
ohřev udržuje překapávanou kávu horkou, 
aniž by nastalo její znehodnocení spálením.

Java-tate

Funkce Java-tate jemně kávu míchá, udržuje ji 
dokonale promíchanou a zajišťuje její konzistentní 
chuť od prvního šálku až po úplně poslední. 

Virtuální skleněný indikátor

Podsvícené vnitřní sklo poskytuje LED indikátor 
množství a čerstvosti pro překapávanou 
kávu.  Světlo měnící barvy umožní vašim 
zaměstnancům na první pohled vidět, kdy 
je káva hotová a kdy je čas udělat více 
kávy – uživatelsky jednoduchý systém. 
 
Množství kávy v nádobách je patrné pouhým
pohledem a umístění vnitřního
virtuálního skleněného indikátoru znamená, že
káva bude udržována na konzistentní teplotě.

Další specifikace

Rozhraní dotykové obrazovky

Kohoutek s teplou vodou

Elektrické: 230 V / 2.8 kW / 50 Hz / 1 Ph
Elektrická EU: El. kabel se zástrčkou CEE 7/7 Schuko (typ F).
Instalatérství: 3/4" BSP., 200 kPa až 550 kPa 
 tlak vody.

► Nádoby a zobrazená grafika na nádobách se prodává   
     samostatně.
► 12,1 l ohřívací nádrž.

Bezpečnostní senzory

Senzory pro nádoby zabraňují přípravě, když systém 
není na místě nebo není správně nasazený a varný/
překapavací koš je automaticky uzamčen na místě a 
nelze jej odstranit před dokončením cyklu přípravy.

Kompaktní velikost

Modely překapávačů kávy PrecisionBrew nabízejí 
vysoce výkonnou přípravu kávy v kompaktnější 
velikosti než konkurenční zařízení, přičemž řada PBC-
2A  je nejmenší ve své třídě.
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Samostatný
model PBC1W2CE
vyhřívané nádoby prodávané samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
85 cm x 23 cm x 49 cm

Dvojitý
model PBC2W2CE
vyhřívané nádoby prodávané samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
85 cm x 46 cm x 49 cm

Digitálně řízený kávovar s jasným skleněným indikátorem

Vzduchem vyhřívané 
nádoby na kávu
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Vyhřívané nádoby 5,7 l
Modely s jednou a dvojitou vyhřívanou nádobou jsou 
max. do 5,7 l a s LED indikátorem objemu a čerstvosti.  
Objemy nádob: 1,9 l, 3,78 l, 5,7 l

Další specifikace

Rozhraní dotykové obrazovky

Kohoutek s teplou vodou

Elektrické: 230 V / 2.8 kW / 50 Hz / 1 Ph
Elektrická EU: El. kabel se zástrčkou CEE 7/7 Schuko (typ F).
Instalatérství: 3/4" BSP., 200 kPa až 550 kPa 
 tlak vody.

► Nádoby a zobrazená grafika na nádobách se prodává        
samostatně.
► 12,1 l ohřívací nádrž.

Bezpečnostní senzory

Senzory pro nádoby zabraňují přípravě, když systém 
není na místě nebo není správně nasazený a varný/
překapavací koš je automaticky uzamčen na místě a 
nelze jej odstranit před dokončením cyklu přípravy.

Kompaktní velikost

Řada překapávačů kávy PrecisionBrew nabízí 
vysoce výkonnou přípravu kávy v mnohem menším 
prostoru než konkurenční zařízení.
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Samostatný
model PBC1VS2CE
vakuové nádoby prodávané 
samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
85 cm x 23 cm x 49 cm

Dvojitý se stojanem
model PBC2V2CE
vakuové nádoby prodávané samostatně
grafika prodávaná samostatně

Rozměry produktu
89 cm x 55 cm x 49 cm

Digitálně řízený kávovar s jasným skleněným indikátorem

Vakuové 
přenosné nádoby
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Oba modely jsou k dispozici se stojanem i bez 
stojanu

Vakuová nádoba 5,7 l
Modely s jednou a dvojitou vakuovou 
nádobou jsou max. do 5,7 l a s LED 
indikátorem objemu a čerstvosti.  
Objemy nádob: 1,9 l, 3,78 l, 5,7 l.

Další specifikace

Rozhraní dotykové obrazovky

Kohoutek s teplou vodou

Elektrické: 230 V / 2.8 kW / 50 Hz / 1 Ph
Elektrická EU: El. kabel se zástrčkou CEE 7/7 Schuko (typ F).
Instalatérství: 3/4" BSP., 200 kPa až 550 kPa 
 tlak vody.

► Nádoby a zobrazená grafika na nádobách se prodává   
     samostatně.
► 12,1 l ohřívací nádrž.

model PBC1VS2CE
vakuové nádoby prodávané 
samostatně, grafika prodávaná 
samostatně

Rozměry produktu
89 cm x 31 cm x 49 cm

model PBC2V2CE
vakuové nádoby prodávané 
samostatně, grafika prodávaná 
samostatně

Rozměry produktu
85 cm x 46 cm x 49 cm

Bezpečnostní senzory

Senzory systému zabraňují přípravě, když 
nádoby nejsou na místě nebo nejsou 
správně usazeny a varný/překapávací  
koš je automaticky uzamčen na místě a 
nelze jej odstranit před dokončením cyklu 
přípravy.

Kompaktní velikost

Řada překapávačů kávy PrecisionBrew 
nabízí vysoce výkonnou přípravu kávy v 
mnohem menším prostoru než konkurenční 
zařízení.
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PrecisionBrew
pro firmy



19

Zaručeně čerstvá chuť 
zaručí ušetřené peníze

Možnosti
jsou výhodou

Přenosné nádoby Encapsulair 
využívají systém konvekčního 
ROVNOMĚRNÉHO ohřevu 
k udržení TEPLOTY A CHUTI 
kávy, zachování kvalitní 
chuti kávy a zároveň zvýší 
zisky snížením likvidace 
nespotřebované překapané 
kávy.

S VARIABILNÍMI OBJEMY 
vaříte pouze množství kávy a 
její objem potřebný pro danou 
denní dobu. Rychle můžete 
změnit výběr a množství kávy 
na základě aktuální poptávky.

PrecisionBrew v prodejnách s kávou

Provoz prodejny s kávou znamená zajištění kvality při současném dodržování nejnovějších 
zákaznických trendů a chutí. To také znamená, že musíte najít vybavení, které vám pomůže 
držet krok s výzvami. Překapávač kávy PrecisionBrew vám pomůže rozšířit nabídku a 
rozvíjet vaše podnikání a zároveň snížit vaše výdaje. 

Konzistentní
kvalita

Překapávač kávy PrecisionBrew 
splňuje Golden Cup standard pro 
nejkvalitnější PŘEKAPÁVANOU 
KÁVU, jak je definují parametry 
Asociací speciální kávy.  
Tyto parametry vám zajišťují 
konzistentní chuť dokonaloU 
v každém šálku kávy, kterou 
připravíte.
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Přátelské
rozhraní

Snadná efektivní 
kontrola
času

Podsvícené vnitřní sklo 
na nádobě Encapsulair 
poskytuje LED INDIKÁTOR 
PŘIPRAVENOSTI A ČERSTVOSTI 
pro kávu. Světlo měnící barvy 
umožní vašim zaměstnancům na 
první pohled zjistit, kdy je vaše 
káva hotová a kdy potřebujete 
připravit více.

S možností přípravy různých 
objemů kávy nebudou 
muset zaměstnanci trávit 
čas likvidováním staré kávy 
a opětovnou přípravou 
překapávané kávy. Místo 
toho se mohou POSTARAT 
O ZÁKAZNÍKY nebo další 
prodeje.

Každá kavárna musí umět přilákat zákazníky z ulice, zaplnit kapacitu provozovny a
zvýšit zisky. PrecisionBrew je nová volba kompaktních kávových překapávačů, které
zjednoduší přípravu kávy ve vysokém objemu, sníží pracovní sílu a vyrobí výjimečnou
kávu, kterou budete schopni připravovat stále dokola.

Efektivní
příprava, která je 
jednoduchá
Intuitivní digitální uživatelské
rozhraní řízené ikonami
poskytuje JEDNODUCHÉ
POUŽITÍ na dotykové
obrazovce. Překapávač
kávy PrecisionBrew je
programovatelný tak, aby
vyhovoval všem kávovým
profilům, a vždy vyráběl
konzistentní kvalitní kávu.

PrecisionBrew v kavárnách
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Golden Cup
Osvěčení

Překapávač kávy PrecisionBrew 
byly testovány asociací 
Golden Cup a certifikovány 
jako NEJKVALITNĚJŠÍ 
PŘEKAPÁVAČE KÁVY 
(definováno Speciální Asociací 
Kávy).
Váš chuťový profil kávy bude 
KONZISTENTNÍ V KAŽDÉM 
šálku kávy, kterou budete 
servírovat.

Skvělé restaurace jsou odhodlány poskytovat nejlepší chutě a kulinářské zážitky.  Hosté 
nyní očekávají vyšší standard prémiových nápojů, ať jdou kamkoli.  Překapávač kávy 
PrecisionBrew je řešení, na které se můžete pokaždé spolehnout díky perfektnímu šálku 
kávy.

Majitel 
restaurace

Stolování je o zážitku, takže 
je důležité vytvořit pro vaše 
hosty trvalou vzpomínku a 
povzbudit je k návratu. 

Káva nemusí být 
rozhodujícím faktorem při 
rozhodování hosta o jídle, 
ale skvělý šálek kávy má 
sílu udělat trvalý dojem.  
Je důležité se spolehnout 
na překapávač kávy 
PrecisionBrew, že poskytne 
konzistentní, lahodný nápoj, 
který si moji hosté zaslouží.

PrecisionBrew v restauracích
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Dlouhotrvající
chuť

Zajištění konzistence
na každém místě

Technologie překapávačů kávy 
PrecisionBrew je navržena tak, 
aby udržela teplotu kávy a směsi 
a poskytla DLOUHOTRVAJÍCÍ A 
KVALITNÍ CHUŤ KÁVY.   
Funkce Java-tate jemně míchá 
kávu, udržuje ji dokonale 
promíchanou a zajišťuje 
konzistentní chuťový profil kávy 
od prvního šálku až po úplně 
poslední.

Každý model překapávače 
kávy PrecisionBrew je možné 
naprogramovat a aktualizovat 
přes USB na místě.
Tím se eliminuje potřeba 
ručního nastavení změn v 
každém přístroji na každém 
místě. TÍM PÁDEM JE 
ZAPOTŘEBÍ MÉNĚ ČASU na 
cestování a méně času na 
obsluhu, aby vaše CHUŤ KÁVY 
byla KONZISTENTNÍ, a to i na 
různých místech.

Vaši klienti pravděpodobně nezůstanou ve vašem hotelu jen kvůli kávě, ale hosté vždy 
očekávají, že jakékoli prémiové hotelové služby budou poskytovat také prémiové nápoje.  
Díky snadnému ovládání, možnosti aktualizace přes USB a jednoduchému nastavení je 
překapávač kávy PrecisionBrew vysoce výkonný kávovar, který potřebujete.

Snadné
operace

Každý model překapávače 
PrecisionBrew nabízí intuitivní 
dotykový displej pro přípravu 
kávy, chuťové profily kávy, 
diagnostiku A SNADNOU 
OBSLUHU. Indikátory čerstvosti 
nebo indikátory přípravy 
umožní zaměstnancům snadno 
zjistit, zda je káva připravena 
a čerstvá, takže jsou VŽDY 
INFORMOVÁNI.

PrecisionBrew v hotelech
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Vždy
lahodné

Přenosné nádoby Encapsulair 
využívá systém konvekčního 
ohřevu k ROVNOMĚRNÉMU 
udržení teploty a CHUTI KÁVY, 
aby poskytovaly lahodnou kávu 
od prvního zákazníka až po 
posledního. 

Během plánovaných přestávek na výstavách, konferencích a v kongresových centrech a 
během hektické doby stravování v jídelnách zaměstnanců každý spěchá a každý potřebuje 
kávu. Překapávač kávy PrecisionBrew poskytuje vysoký výkon pro náročnou poptávku a má 
snadné nastavení.  

Práce
bez stresu

Minimální
prostoje

Variabilní objemy množství 
kávy umožní naplánovat 
kapacitu, kterou budete 
potřebovat po celý den. Mít 
kávu připravenou, když ji 
potřebujete, vede k MENŠÍMU 
STRESU OBSLUHY ve špičkách 
a zvýšené SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ DÍKY vždy 
čerstvé kávě a jejímu 
rychlejšímu podávání.

Pokud zařízení nefunguje 
a servis je časově náročný, 
znamená to vždy ztrátu 
prodeje. VYHNĚTE SE 
ZPOŽDĚNÍ A ZBYTEČNÝM 
SERVISNÍM HOVORŮM s 
interaktivní diagnostikou 
dostupnou prostřednictvím 
dotykového displeje. 
Jednoduchý  přístup a snadno 
srozumitelné.

PrecisionBrew na konferencích
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Připravte si množství 
kávy, které potřebujete
Variabilní objemy přípravy 
kávy vám umožní rychle změnit 
profil a objem nápojů, když se 
náhle změní poptávka.

Překapávač kávy 
PrecisionBrew usnadní 
PŘIPRAVENOST na rušný ranní 
shon a ELIMINUJE PLÝTVÁNÍ 
během pomalejší prodejní 
doby.

Ať už jste v samoobsluze, minimarketu nebo v kamenném obchodě, doba zaškolení 
zaměstnanců musí být omezena na minimum a snadnost provozu je životně důležitá. 
Nabídněte čerstvou a kvalitní kávu s minimální potřebou obsluhy a dosáhnete na vyšší zisk.

Snížení 
doby zaškolení
Intuitivní digitální rozhraní řízené 
ikonami zjednodušuje a urychluje 
přípravu kávy.

Podrobné pokyny pro vytvoření 
dokonalé kávy a mnoho výběrů 
chuťových profilů USNADŃUJÍ 
RYCHLÉ POCHOPENÍ A 
SNADNÉ POUŽITÍ všech modelů 
překapávačů kávy PrecisionBrew .

Bezpečnost
na prvním místě

Překapávač kávy 
PrecisionBrew je navržen 
s funkcemi pro ZAJIŠTĚNÍ 
BEZPEČNÉHO PROVOZU.

Senzory systému zabraňují 
vaření, pokud přenosné 
nádoby nejsou na místě nebo 
nejsou správně usazené a 
varný koš je uzamčen na 
místě a nelze jej odstranit před 
dokončením cyklu vaření.

PrecisionBrew v provozech rychlého 
občerstvení
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Udržujte své vybavení
v provozuschopném stavu

Smlouvy o poskytování služeb,
kterým můžete důvěřovat

Servisní síť,
vždy k dispozici

Můžete si vybrat z flexibilních balíčků služeb 
na míru, podle vašich obchodních potřeb, které 
nabízejí řadu služeb údržby a podpory.

Je nezbytné provádět správnou údržbu v souladu 
s příručkami a doporučeními společnosti Electrolux 
Professional, aby se předešlo nečekaným 
problémům. Oddělení péče o zákazníky 
společnosti Electrolux Professional nabízí řadu 
zákaznických servisních balíčků. 
Chcete-li víceinformací, obraťte se na svého 
preferovaného autorizovaného servisního partnera 
společnosti Electrolux Professional

Essentia je srdcem vynikající péče o zákazníky. Jedná se o vyhrazenou službu, která 
vám zaručí konkurenční výhodu. Essentia vám poskytne potřebnou podporu a postará 
se o vaše procesy prostřednictvím spolehlivé servisní sítě nabízející řadu specifických 
exkluzivních služeb šitých na míru a inovativních technologií.

Můžete počítat s více než 2 200 autorizovanými servisními partnery, 10 000 servisními 
techniky ve více než 149 zemích a s více než 170 000 náhradními díly.

Můžete se spolehnout na rychlou expedici 
originálního příslušenství a spotřebního materiálu, 
pečlivě testovaného odborníky Electrolux 
Professional, abyste zajistili provozuschopnost a 
výkonnost vašeho zařízení spolu s jeho bezpečným 
využitím.

Jsme neustále připraveni a odhodláni poskytnout 
vám podporu v podobě jedinečné servisní sítě, 
která usnadní pracovní život.

Sledujte
video a
zjistěte více

Essentia Tým,
který vám poslouží.
Kdykoliv a kdekoliv
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Dokonalost je středobodem všeho, co děláme. Předvídáme 
potřeby našich zákazníků a náš tým usiluje o dokonalá řešení, 
inovace a služby, které usnadní zákazníkům práci a zvýší ziskov-
ost s ohledem na ekologii.
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Sledujte nás na

www.electroluxprofessional.com/cz

Dokonalost
s ohledem na životní prostředí
 Všechny naše závody mají osvědčení ISO 14001

  Všechna naše řešení jsou navržena pro nízkou spotřebu vody, 
   energie, čistících prostředků a co nejnižší škodlivé emise

  Za poslední roky jsme zmodernizovali 70 % vlastností našich výrobků s ohledem
   na potřeby našich zákazníků v souvislosti s ochranou životního prostředí

  Naše technologie splňuje požadavky RoHS a REACH 
a jsou recyklovatelné z více než 95 %

 Naše výrobky procházejí 100 % kontrolou kvality 
   odbornými techniky


