Prezentacja Schaerer Coffee Soul
Informacja produktowa
Valid from 1st of March 2017, published by Product Management Schaerer Ltd.

Pionier nowej generacji
• Mała przestrzeń, zaledwie 33 cm szerokości
• Doskonałe kawy mleczne dzięki Best Foam™
• Minimalny czas przestoju – automatyczny
alarm odkamieniania, prosty i bezpieczny dla
obsługi
• Dowolne umieszczenie lodówki
Wbudowana pompa mleka w maszynie pozwala
na dogodne umiejscowienie lodówki. Prawa,
lewa strona, pod blatem – decyzję można
podjąć podczas montażu !
• Cyfrowy manometer – w stylu sportowym i
retro, zwraca uwagę pokazując ciśnienie
parzenia
* Additional UC Kit needed

Interfejs użytkownika i innowacje
Interfejs użytkownika

• Atrakcyjne menu kaw
• Różne scenariusze prezentacji kaw
• Indywidualne ustawienia dla
użytkowników
Idealny do samoobsługi

• Umiejscowienie kubka w jednym
miejscu dla wszystkich produktów
(także wrzątku)
• Dokładne umiejscowienie kubka
papierowego / ceramicznego
• Duży, ergonomiczny uchwyt do
regulacji wysokości wylewki
• Płynna regulacja wysokości
• Zamykany przedni panel i pojemniki
(zabezpieczenie przed dostępem)

Połączenie z M2M Coffee Link

• Automatyczny transfer danych daje
nowe możliwości kontroli wydajności,
zużycia itd.

Podstawowy model
Dostępny od

Kwiecień 2017

Przeznaczenie

250 filiżanek dziennie

Wymiary

wys. 732 / gł. 600 / szer. 330 mm

Waga

55 kg

Moc

3kW, 16A – 230V / 6kW, 30A - 400V
Podstawowy model i wyposażenie (14.795 CHF)
• 2 Młynki, pojemność ziarna 2 x 1,2 kg
• Best FoamTM system mleka
• Bojler (kawa) 3kW 0.8l / Bojler pary 3kW 1.2l
• Manualna regulacja wysokości wylewki
• Wylewka wrzątku (lewa strona albo środek)
• 8“ panel dotykowy
• Nowy system odkamieniania „Uptime!“
• Pojemnik na fusy na 60-70 parzeń
• Podłączenie do sieci wodociągowej
• Lodówka boczna 10 L, z zamkiem

Opcje dodatkowe dostępne po wdrożeniu.
• System produktów w proszku po lewej stronie, pojemność 2kg
• Wylewka wrzątku po lewej stronie
albo
• Wylewka wrzątku na środku (zestaw do przeróbki)
• Moduł przyspieszający parzenie
albo
• Dodatkowa woda do kawy Americano
• Powersteam, wylot pary
• Blokada dostępu (panel, pojemniki na ziarno i proszek)
• Wysokie nóżki, 40 mm
• Fusy kawowe pod blatem
• Podajnik kubków (identyczny jak do SCPrime)
• M2M Coffee Link (Telemetria)
• Podłączenie do systemów płatniczych przez MDB

Praca bez przestojów !
Nowy automatyczny sposób odkamieniania zapewnia:
• Prawie bezobsługowy program odkamieniania
• może wykonać personel bez szkolenia
• przeprowadzić w nocy (bez obsługi)
• oszczędza przynajmiej połowę kosztów w porównaniu
do poprzednich metod
• Patent-zgłoszony!

Schaerer Calcpure w
Coffee Prime / Vito

Schaerer Calcpure w
Coffee Art Plus

Schaerer Uptime w
Coffee Soul
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Porównanie !

Wymagana wiedza
Czas poświęcony w godz.

Best FoamTM
Best Foam™ - rewolucyjny system mleka
oferujący jakość piany mlecznej na poziomie „baristy”
po wciśnięciu przycisku
Szeroki zakres rodzaju piany mlecznej od bardzo
płynnej do bardzo ubitej.
Jakość piany mlecznej w skali SCAE!
Podwójne produkty są możliwe
Użytkownicy mogą cieszyć się komponowaniem
produktów spełniających oczekiwania rynku lub
własnego gustu.

Zaplanowane zmiany oraz nowe opcje*
Nowe opcje dostępne do końca 3 kwartału 2017
• Model „Biurowy“ bez automatycznego systemu mleka
• Drugi pojemnik na proszek
• System mleka pod blatem (10 l, standardowa lodówka)
• System mleka „Centre Milk” (wspólna lodówka)
• Środkowa wspólna lodówka (10 l dzielona, standardowa lodówka)
• Podblatowa wspólna lodówka (10 l dzielona, standardowa lodówka)
• Dodatkowe zewnętrzne pojemniki na wodę i ścieki z czujnikami zapełnienia

* Subject to change

Zaplanowane zmiany oraz nowe opcje*
Nowe opcje dostępne do końca 1 kwartału 2018
• Supersteam (czuj.temp.) i Autosteam (automat)
• Mleko w proszku <> Świeże mleko (możliwość przełączania)
• Powiększone pojemniki na ziarno i proszek
• Wersja tylko z jednym młynkiem
• Większy panel dotykowy (około 10“)
• Mniejsza moc 10A / 230V 2kW
• Mały podgrzewacz filiżanek (szer. 285mm) oraz duży (szer. 386mm)
• Cup & Cool mały (szer. 285mm / 4.5L) oraz duży (szer. 386mm / 9.5L)
• Cup & Cool duży Centre Milk (szer. 386mm / 9.5L dzielony)
• Lodówka pod ekspres (9.5L)
• Lodówka podblatowa – duża (2 x 10L or 1 x 18L)
• Lodówka podblatowa Centre milk – duża (2 x 10L)
* Subject to change

