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600672 (EPBC2A2) PrecisionBrew luftvärmd
dubbelbryggare, 2x5,7 l -
behållare beställs separat

PrecisionBrew™, luftvärmd, dubbelbryggare. Brygger ner i
två 5,7-liters behållare. Shuttle®-sensor förhindrar
bryggning då behållarna inte är på plats. Java-tate™-
teknik inuti behållarna rör försiktigt runt det bryggda kaffet
med regelbundna korta intervaller, vilket håller drycken
perfekt blandad och smaksäker. Intuitiv, ikonstyrd touch
skärm som förenklar och effektiviserar både bryggning och
hantering. Elektroniskt lås på filterbehållaren förhindrar
borttagning av behållarna under bryggning och dropp.

Huvudfunktioner
• Nydanande modern design för PrecisionBrew™:

modeller med enkelt och dubbelt virtuellt
siktglas brygger ner i en 5,7-liters isolerad
behållare, en Shuttle®.

• Bärbara Encapsulair Shuttle-behållare isolerade
med luft mellan de inre kamrarna, vilket
bibehåller både temperaturen och smaken.

• Java-tate-teknik inuti behållarna rör försiktigt
och regelbundet runt det bryggda kaffet, för
att hålla det perfekt blandat och ge en
konstant smakprofil.

• Kunder kan se blandningen genom det
virtuella, flerfärgade siktglaset, men utan att
ha ett faktiskt siktglas att rengöra.

• En sensor förhindrar bryggning då behållaren
inte är på sin plats.

• Intuitiv symbolstyrd touch skärm som förenklar
och effektiviserar bryggning och drift.

Konstruktion
• Elektroniskt filterlås gör att kaffefiltret inte kan

avlägsnas under bryggning.

Medföljande tillbehör
• 2 av Filterkorg i rostfritt stål PNC 870059

Övriga Tillbehör
• Fristående luftvärmd

varmhållningsplatta för
användning med behållare
600681

PNC 600679 ❑

• 5,7-liters luftvärmd
kaffebehållare, används med
bryggare 600672, 600671

PNC 600681 ❑

• Filterkorg i plast PNC 870040 ❑
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Elektricitet
Spänning:

600672 (EPBC2A2) 230 V/1N ph/50/60 Hz 
Effekt, max: 2.8 kW 

Viktig information
Yttermått, bredd 460 mm 
Yttermått, djup 479 mm 
Yttermått, höjd 765 mm 
Nettovikt: 32 kg 
Fraktvikt: 43 kg 
Frakthöjd: 780 mm 
Fraktbredd: 590 mm 
Fraktdjup: 650 mm 
Fraktvolym: 0.3 m³ 


