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602515 (MIRA1DHACL) Traditionell espresso
kapselmaskin (FAP), 1 grupp,
6,3-liters boiler, 4 PROGR.
DOSERINGSPROGRAM

MIRA 1-grupps espresso kapselmaskin (FAP) är en volymetrisk
och doserande espressomaskin vars tekniska funktioner
garanterar enastående kaffekvalitet under hela dagen. Istället
för den traditionella bryggenheten har denna modell istället den
patenterade DHA-enheten för FAP kapslar. Bland dess
funktioner finns bland annat: - manuell Steamglide som är en
ångspak för steglös justering av ångnivån horisontellt. -
Varmvattenutmatare med
2 programmerbara knappar för tidsfördröjning. -Ångdispenser
med 1 programmerbar tidsfördröjningsknapp. MIRA-serien
erbjuder en elegant och strömlinjeformad design som
kombinerar rostfritt stål, plexiglas och kromade komponenter -
dessutom har den fullständig driftspotential i kategorin för
halvautomatiska professionella maskiner.

Huvudfunktioner
• Automatiskt rengöringsprogram.
• MIRA-serien erbjuder en dynamisk linje med

elegant och strömlinjeformad design som
kombinerar rostfritt stål, plexiglas och kromade
komponenter.

• Med den patenterade DHA-gruppen istället för
den vanliga brygg-enheten, är MIRA DHA perfekt
för kaffespecialister som vill arbeta med FAP-
kaffekapslar. DHA-systemet gör det möjligt att
professionellt brygga 1 eller 2 espressokoppar med
hjälp av FAP-kaffek

• De tekniska funktionerna möjliggör konstant
kaffekvalitet under hela dagen: oberoende
kontrollboxar för att styra volymen, manuell
Steamglide spak för att styra ångnivån horisontellt
och exakt med hjälp av en keramisk patron,
varmvattendispenser med 2 pro

• Traditionell espressomaskin för kapslar (FAP).
• 4 programmerbara doseringsknappar.
• Manuell Steamglide spak.
• Manuellt varmvattenutlopp.

Konstruktion
• Stomme av rostfritt stål.
• 1 grupp - 6,3-liters boiler

Övriga Tillbehör
• Ångventil med justerbart flöde PNC 871000 ❑

• Varmt vatten-utlopp med
justerbart flöde (MIRA)

PNC 871001 ❑

• Cappuccinatore/
skumningsanordning med två
lägen för varm mjölk och för
skum, endast för maskin utan
Steamair

PNC 871011 ❑

• Cappuccinosystem /
autoskumningsanordning genom
luftinsprutning för traditionella
maskiner, endast för maskin utan
Steamair

PNC 871012 ❑

• Ångrör av teflon endast för
maskiner utan Steamair

PNC 871013 ❑

• Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters
nominell volym för upp till 4-liters
mjölkbehållare

PNC 871014 ❑

• Sidmonterat mjölkkylskåp 8-liters
nominell volym för upp till 4-liters
mjölkbehållare med digital
display

PNC 871015 ❑
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Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de produkter utan föregående meddelande.
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Elektricitet
Spänning:

602515 (MIRA1DHACL) 230 V/1N ph/50 Hz 
Effekt, max: 3 kW 
Stickkontakt typ:

Vatten
[NOT TRANSLATED] 5 / 60 °C 

Viktig information
Yttermått, bredd 343 mm 
Yttermått, djup 570 mm 
Yttermått, höjd 510 mm 
Nettovikt: 41 kg 
Fraktvolym: 0.32 m³ 

Hållbarhetsdata
Effekt, min: 13 Amps 


