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Séria Minibar 
 

Konfigurácia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavenie produktu 

Kávovar Minibar je zariadenie na komerčné 

využitie pre profesionálnych zákazníkov. Spolu 

s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a silnou 

produktivitou série F2, prináša možnosť prípravy 

nápojov v rôznych nastaveniach. S možnosťou 

ohrevu nápojov a výrobou mliečnej peny pomocou 

parnej trysky, je vhodný aj do kaviarní, kde sa kladú 

vysoké očakávania pri príprave mliečnych nápojov.    

 

Kapacita  
Hodinová kapacita na základe DIN18873-2 

 

 

 

 

 

 

 

Technický list  

Kovové telo sparovacej jednotky a 
kávovaru poskytujú silnú záruku pre dlhú 
životnosť a vysokú stabilitu v 
prevádzkovom stave. 

 
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.   
  

Spojením instantných produktov, 
čerstvého mlieka a efektívneho 
sparovacieho systému prináša rôzne 
možnosti prípravy nápojov s nekonečnou  
kreativitou.  

Buď  baristom. S pomocou horúcej vody a 
naparovacej trysky na mlieko, je možnosť 
prípravy aj latté art kapučína.   

Minibar S Minibar S1 Minibar S2

4L nádrž na vodu x x x
Napájanie na vodovod x x x
E-platba o o o
Systém dvojtého ohrevu x x x
Duálny PUMP systém x x x
Mlynček 1 1 1

Systém na suché zložky x x x
Samostatný dávkovač 

horúcej vody 
− x x

Tryska na napeňovanie 

mlieka 
− − x

Konfigurácia displeja 
kapacitný dotykový 

displej 

kapacitný dotykový 

displej 

kapacitný dotykový 

displej 

Veľkosť displeja 7,1" 7,1" 7,1"

Tvar displeja vertikálny vertikálny vertikálny 

Mliečna káva x x x
Úprava nápoja x x x
Možnosti nápojov 24 24 24

Úprva rozhrania x x x
Kovová varná jednotka x x x
Pohyblivosť kávovaru x x x
Časované čistenie 

mliečneho systému
x x x

Automatické čistenie 

mliečneho systému
x x x

Farebné varianty biela / čierna biela / čierna biela / čierna

Séria Minibar (x štandard / o voliteľné) 
Konfigurácia 

Minibar S Minibar S1 Minibar S2

Kávovar 

Sada napájacích hadičiek 

Rozsah tlaku vody 

Kávovar (š x h x v) 

Hmotnosť 25 kg 25.5 kg 26 kg

Séria Minibar 
Technické parametre 

220-240V~   50/60Hz   2700-3100W  

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

max. 0,6 Mpa

34 x 54,5 x 62 cm 

Minibar Minibar S1 Minibar S2

Espresso (M: 50ml)

Americano (M: 210 ml)

Cappuccino (M: 200 ml)

Kapacita konajnera na kávový odpad Cca 70 kusov (odhad pri 10g/ks) 

Kapacita odkvapkávacieho zásobníka  1,5 L

Kapacita nádrže na vodu 4L

Kapacita násypky na kávu 1500 g 

Kapacita násypky na prášky 
Sušené mlieko 1200g

Čokoládový prášok 2000g 

Hodinová 

produkcia  

100 šálok

80 šálok

80 šálok

Hodinová produkcia horúcej vody 30L 

Odporúčaná denná produkcia 
Séria Minibar 

Odporúčaná denná produkcia 200 šálok


