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Séria F11 

Patentovaný systém sparovania, ktorý spĺňa 
vaše potreby pri príprave veľkých káv aj 
espressa. 

Tichý chod napeňovania mlieka zaručuje 

veľmi jemnú a konzistentnú krému. Vďaka 

automatickému preplachu a jednoduchému 

zloženiu hlavy je veľmi ľahko udržiavateľný 

a vždy pripravený na prípravu vášho kapučína.   

Keramické ploché mlecie kamene majú 
životnosť 500kg zrnkovej kávy. Mletie kávy je 
konzistentné, vďaka čomu vynikne chuť 
každej pripravovanej kávy. 

Intuitívny dotykový panel s veľmi rýchlou 
odozvou sa ľahko ovláda. Môže zobrazovať až 
30 možností nápojov. Vďaka jeho dostatočnej 
veľkosti, je kávovar vhodný aj pre 
samoobslužné prevádzky alebo kancelárie. 

 

 

F11 Konfigurácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11 Predstavenie produktu 

Séria F11 sú kávovary kompaktnej veľkosti, ale 
prinášajú dostatočný výkon. Vďaka svojmu 
elegantnému vzhľadu sú tieto stroje vhodné pre 
kancelárie, bufety, bistrá, kantíny, pre prípravu kávy 
v konferenčných miestnostiach alebo raňajkách 
menších a stredných hotelov. 

F11 Kapacita  
Hodinová kapacita na základe DIN18873-2 

F11 Technický list  

F11 F11 Big F11 Big (IOT)
F11 Big Plus 

(IOT)

Vodný sud x x x x
2L nádrž na vodu x − − −
8L nádrž na vodu o x x x

Napájanie na vodovod o o o x

E-platba − − x x
IOT Systém − − x x
Duálny PUMP systém − − − −

Konfigurácia displeja 

kapacitný 

dotykový 

displej 

kapacitný 

dotykový 

displej 

kapacitný 

dotykový 

displej 

kapacitný 

dotykový 

displej 

Veľkosť displeja 7,1" 7,1" 7,1" 7,1"

Tvar displeja horizontálny horizontálny horizontálny horizontálny

Mliečna káva x x x x
DIY Káva * x x x x
Možnosti nápojov >20 možností >20 možností >20 možností >20 možností 

Horúca voda − − − −
Ľadová káva − − − −
Časované čistenie 

mliečneho systému
x x x x

Automatické čistenie 

mliečneho systému
− − − −

Farebné možnosti 

*DIY káva - káva, ktorú si môžete navoliť

Konfigurácia 
Séria F11 (x štandard / o voliteľné) 

   

   Jedna dávka Dvojitá dávka 

Espresso 70 50

Americano 50 35

Cappuccino 50 50

    

Kapacita násypky na kávu 

     

1000g

      

  

100 šálok

15L 

   
Malá nádrž: 2L / 

Veľká nádrž: 8L 

Kávovar 220-240V~   50/60Hz   1500-1700W  

   
G3/4´ zmena na G3/8´ dĺžka 1,5 m  kovová 

rúra

   Max. 600 Kpa (6 barov)

30x50x58 cm (Malá nádrž  na vodu)

41x50x58 cm (Veľká nádrž na vodu)

Malá nádrž na vodu: 15.5 kg /

Veľká nádrž na vodu: 17 kg 
Hmotnosť 

Kávovar (š x h x v) 

Odporúčaná denná kapacita

Hodinová kapacita

Hodinová kapacita horúcej vody

Objem nádrže na vodu

    Cca 70 porcií (odhad pri 9g/ks)!"#"$%&" '()*+,-." ," .(/*/0 *1#"1

Dr. Coffee F11

Sada napájacích hadíc

Sada napájacích hadíc


