
Πολλά
παραπάνω

από ένα
τέλειο 

επαγγελματικό 
αφρόγαλα!

Η εκτέλεση και η προσφορά ενός τέ-

λειου ροφήματος με βάση το γάλα εί-

ναι μια εκπληκτική εμπειρία τόσο για 

τον Barista όσο και για τον πελάτη. 

Είναι όμως η ευκολία, η επαναλαμβανό-

μενη σταθερή ποιότητα, η εξοικονόμη-

ση χρόνου και κόστους που προσφέρει 

λειτουργική απόδοση, διευκολύνει τον 

barista και κερδίζει τον πελάτη. Αυτό 

σας παρέχει η νέα μηχανή αυτόματης 

παρασκευής  ζεστού και κρύου αφρο-

γάλατος Latte Art Factory.

• Ζεστό αφρόγαλα (έως 70°C)
• Κρύο αφρόγαλα 
• Διαφορετικές υφές και συνδυασμός  
 γάλακτος 
• Απόλυτα προσωποποιημένα ροφήματα  
 με κρεμώδες αφρόγαλα, εξαιρετικής  
 ποιότητας, ζεστό και κρύο



Ταχύτητα
Με το πάτημα ενός κουμπιού δημιουργείτε γρήγορα, κορυφαίας ποιότητας αφρό-
γαλα όπως αυτό των επαγγελματιών baristi. Ένας εξαιρετικός cappuccino με latte 
art που εντυπωσιάζει, απαιτεί από τον barista δεξιοτεχνία και χρόνο. Με το Latte Art 
Factory εξοικονομείτε χρόνο για να επικεντρωθείτε στην παραγωγή του espresso και 
στη δημιουργία latte art.

Πολλαπλές χρήσεις
Υψηλή απόδοση:
Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας, 
εμπνευστείτε και προσφέρετε ποικιλία ροφημάτων 
με ζεστό και κρύο αφρόγαλα αλλά και freddo cappuccino 
ή cold brew με τη χρήση ειδικής συσκευασίας. Μπορείτε να χρησι-
μοποιήσετε ζωικό ή φυτικό γάλα και να συνδυάσετε ταυτόχρονα 2 διαφο-
ρετικά είδη γάλακτος ή 2 διαφορετικά ροφήματα! Με το Latte Art Factory έχετε 
χωρίς απώλειες το αφρόγαλα που επιθυμείτε, οποιασδήποτε υφής, ζεστό και κρύο, 
στην ιδανική θερμοκρασία και ποιότητα, κάθε φορά, μέχρι την τελευταία σταγόνα.

Ευελιξία και Ευκολία 
Το Latte Art Factory είναι ένα μηχάνημα, 3 σε 1. Συνδυάζει ψυγείο, παρασκευαστή 
αφρογάλατος και ενσωματωμένο θερμαντήρα φλιτζανιών αλλά και λειτουργίες 
όπως προσωποποιημένο μενού μέσω εύχρηστης οθόνης αφής, ρυθμιζόμενη από-
σταση της θέσης φλιτζανιού από τον εκροέα αφρογάλακτος και αυτόματο κύκλο 
βαθμονόμησης του γάλακτος παρέχοντας μέγιστη ευκολία σε οποιοδήποτε χρήστη. 

Έλεγχος και service
Παρακολουθείστε και ελέγξτε την συσκευή σας απομακρυσμένα από οπού και αν 

βρίσκεστε. Η αρθρωτή της σχεδίαση της επιτρέπει γρήγορο και οικονομικό service.   

Υγιεινή 
Διαθέτει αυτόματη έκπλυση του συστήματος μετά από κάθε χρήση και είναι πλήρως 
πιστοποιημένο με HACCP.

Διαστάσεις (MxBxY) Τάση / Ισχύς Χωρητικότητα 
Ψυγείου 

Θερμοκρασία 
Αφρογάλατος  Βάρος 

220x600x520mm 230V/2300W
4lt.

Δοχεία γάλακτος 
1x4lt ή 2x1.7lt

Έως 70⁰C 25,3Kg

Στοιχεία Συνεργάτη / Partner

Το Latte Art Factory βελτιώνει τη ροή εργασι-
ών στο coffee station, την αποτελεσματικότητα 
και την ταχύτητα εξυπηρέτησης, ενώ παράλλη-
λα προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας ποι-
κιλίας ροφημάτων με αφρόγαλα ή με βάση το 
γάλα σε σταθερά υψηλή ποιότητα.

coffee machines & bar equipment


