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SPECIALTY ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ SPECIALTY COFFEE!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ 

ΤΟ COFFEE STATION ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ

ΝΕΑ CONCEPT 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

3 3

Σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εποχή χωρίς περιορισμούς για
να εξελιχθείτε και να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο. 
Είμαστε δίπλα σε εσάς που αναζητάτε το καλύτερο και θέλετε
να κάνετε τη διαφορά. Σας δίνουμε την ευκαιρία και τη δύναμη 
να ανακαλύψετε νέους τρόπους έκφρασης του πάθους και της 
τέχνης σας και να πρoσφέρετε τον ιδανικό καφέ που επιθυμείτε 
και αναζητάτε. 

Γνωρίζουμε τα μυστικά της σωστής παραγωγής του εσπρέσο. 
Γνωρίζουμε την τεχνολογία πίσω από το φλυτζάνι. Έχουμε 
την εμπειρία και σας προσφέρουμε τις λύσεις για να πετύχετε 
τους στόχους σας, να βελτιστοποιήσετε το αποτέλεσμα, να 
διακριθείτε.

Αυτό είναι που κάνουμε καλύτερα εδώ και 30 χρόνια, να 
μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος μαζί σας και να είμαστε καθημερινά
σε κάθε βήμα κοντά σας, προσφέροντας καινοτομία και υπηρεσίες 
που δημιουργούν αξία. 

ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΉΤΉΤΉ ΥΠΕΡΟΧΉ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ



Μεμβράνη 
καινοτόμας 
τεχνολογίας 
και υψηλής 
απόδοσης BWT 
bestaqua 14.

Κορυφαία 
τεχνολογία 

εμπλουτισμού με 
μαγνήσιο BWT 

bestaqua 14 
Premium. Δοσομέτρηση 

βάσει βάρους 
αλεσμένου καφέ σε 
πραγματικό χρόνο.

Οθόνη υψηλής 
ευκρίνειας

3,5́΄ με ευρεία 
γωνιά θέασης.

Ρυθμιζόμενος 
και φωτιζόμενος 

εκροέας.

Υψηλής 
ποιότητας 
σώμα από 
αλουμίνιο.

Αποσπώμενη 
βάση σιλικόνης για 
σταθερότητα.

Ενσωματωμένη ζυγαριά 
με υψηλής ακριβείας 
δυναμοκυψέλη.

Πρωτοποριακό 
σύστημα 
ανίχνευσης
της απόστασης 
των μαχαιριών.

Νέα ψηφιακή οθόνη 
αφής, μία σε κάθε 
group για εύκολη 
πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες με δυο 
απλά αγγίγματα.

Έλεγχος του βάρους του 
καφέ σε πραγματικό χρόνο 

χάρη στον εξαιρετικής 
ακριβείας μετρητή νερού.

Freestyle Water Flow: 4 βήματα, κάθε βήμα 
είναι προκαθορισμένο με συγκεκριμένο 

ρυθμό ροής (3-5-7-9g/s).

Fixed Water Flow: 
ψηφιακή ρύθμιση 

της ροής του νερού 
σε γραμμάρια ανά 

δευτερόλεπτο 3g/s 
έως 9g/s.

Μεγάλο boiler του 
γκρουπ παρασκευής 

καφέ 0,75lt.

Δυνατότητα επιλογής 
κλείστρου διαμέτρου 54mm 

ή και 58mm ανάλογα με τις 
προτιμήσεις του barista.

Σύστημα 
αυτόματης 
αναγνώρισης 
κλείστρου.

Ενσωματωμένο 
δοχείο νερού.

Αντλία 
νερού για 
σταθερή 
πίεση.

ROC TURN: ρυθμιστής by-pass για 
εύκολη, με ακρίβεια ρύθμιση της 
επιθυμητής περιεκτικότητας σε 
μεταλλικά στοιχεία.

Ρύθμιση, 
λειτουργία και 

έλεγχος του 
συστήματος 

μέσω App.

Δοσομέτρηση βάσει βάρους 
αλεσμένου καφέ.

Ψηφιακή ρύθμιση της ροής του νερού 
που καταρρίπτει κάθε όριο στην εκχύλιση του καφέ. 

Καινοτόμο σύστημα αντίστροφης όσμωσης 
μικρών διαστάσεων και κορυφαίων επιδόσεων.

Μοναδικό αποτέλεσμά άλεσης που ξεπερνά τις προσδοκίες σας!Δημιουργία χωρίς περιορισμούς!Υπεροχή από την αρχή, καθορίζοντας με ακρίβεια την ποιότητα του νερού σας!

MAHLKÖNIG E65S GBW 
GRIND BY WEIGHT

BWT BESTAQUA 14 
ROC COFFEE 

DALLA CORTE ZERO
BARISTA VERSION AΝΝΙV

Νέος, εντυπωσιακού 
σχεδιασμού σωλήνας 

παροχής ατμού cool touch.


