
A GREAT 
FIRST TIME



Όλοι γνωρίζουμε πόσο εκπληκτικό είναι όταν επιτύχουμε 
για πρώτη φορά μια εξαιρετική εμπειρία καφέ.
Είτε πρόκειται για παρασκευή είτε για δοκιμή, είναι πάντα 
κάτι ξεχωριστό και μοναδικό.
Τι θα μπορούσε να είναι καλύτερο από αυτό;
Η δυνατότητα να επαναδημιουργήσουμε αυτή την μοναδική 
εμπειρία ξανά και ξανά.

Δημιουργήστε μια εξαιρετική πρώτη φορά, ένα εκατομμύριο φορές.
Αυτό ακριβώς είναι που μπορεί να κάνει η XT.



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΑ.
Η XT σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε τις συνταγές εκχύλισης και να δημιουργήσετε ένα μοναδικό
όραμα καφέ, διατηρώντας πάντα τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας και των παραμέτρων εκχύλισης. 
Αυτό γίνεται δυνατό μέσω τριών κύριων καινοτομιών: το επαναστατικό σύστημα χειροκίνητου ελέγχου 
της ροής του νερού κατά την εκχύλιση, τον νέο εξαιρετικά ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας και τον πλήρως 
ενσωματωμένο έλεγχο βάρους του καφέ σε πραγματικό χρόνο. 



ΥΠΕΡΒΕΙΤΕ  ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΑΣ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕ ΤΗΝ ΡΟΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΗΣ 

Έλεγχος της ροής σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα εξερεύνησης 
όλων των αναρίθμητων χαρακτηριστικών του specialty coffee.
Λοιπόν, τώρα μπορείτε να το κάνετε. Από τη στιγμή που θα ρυθμίσετε 
τον βαθμό ροής του νερού αυτός παραμένει σταθερός
καθ‘ όλη τη διάρκεια της εκχύλισης. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε
να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς καφέδες ορίζοντας
το καλύτερο προφίλ ροής σε κάθε γκρουπ ξεχωριστά ή μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο καφέ σε διαφορετικά προφίλ ροής νερού 
ώστε να έχετε ξεχωριστά αποτελέσματα σε καθένα από αυτά.
Η εξατομίκευση της συνταγής στα καλύτερά της.

Εξατομικεύεστε το προφίλ της εκχύλισής 
σας χειροκίνητα και δείτε το στην οθόνη.



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, 
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

ΣΩΣΤΟ ΚΑΛΙΜΠΡΑΡΙΣΜΑ, 
ΤΕΛΕΙΟ ΒΑΡΟΣ.
Η βελτίωση του έργου ενός barista σχετίζεται και
με το να του προσφέρεις ένα άψογο ρυθμό εργασίας.
Γι’ αυτό στην XT είναι ενσωματωμένο ένα εξαιρετικά 
ακριβές σύστημα ελέγχου βάρους: το βάρος σε 
πραγματικό χρόνο εμφανίζεται στην οθόνη του group,
με ακρίβεια μέχρι την τελευταία σταγόνα.

Η ασυναγώνιστη τεχνολογία πολλαπλών boiler της Dalla Corte 
βρήκε αυτό που της ταιριάζει: ένα ακριβές nanoflowmeter. 
Η μηχανή παρέχει πάντα ακριβώς τη σωστή ποσότητα ενέργειας που 
απαιτείται για τη διατήρηση της εκχύλισης στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Ο έλεγχος και η συνέπεια έφτασαν στα άκρα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
Το νέο υψηλής τεχνολογίας PID διασφαλίζει 
σταθερή θερμοκρασία και εξαιρετική ακρίβεια.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
Το βάρος του καφέ σε πραγματικό χρόνο 
εμφανίζεται στην οθόνη του group.



54 ή 58,
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ. 
Για τη DallaCorte δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
σχετικά με αυτό: το κλείστρο 54mm δίνει την καλύτερη 
εκχύλιση... αλλά ο κόσμος του specialty coffee 
επεκτείνεται σε κάθε γωνιά της γης.
Έτσι, υπήρχε μόνο μια λύση: εξατομικεύεστε την XT
σας με τη χρήση του προαιρετικού kit αντικατάστασης 
του κλείστρου με αυτό των 58mm.
Δοκιμάστε και τα δύο και ανακαλύψτε και 
μόνοι σας την διαφορά!



διαστάσεις (ΜxYxΒ)

βάρος 

ισχύς (24h-stand-dy)

ισχύς 

τάση

χωρητικότητα boiler

χωρητικότητα boiler καφέ

χρονόμετρο

φωτισμός μπρος και πίσω

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 3 groups2 groups

940x525x510

88 kg

11,3 kW

6,3 kW

400 V 3 N

13 l

0,5 l

συμπεριλαμβάνεται

συμπεριλαμβάνεται

730x525x510

74 kg

7,9 kW

4,5 kW

400 V 3 N

7,5 l

0,5 l

συμπεριλαμβάνεται

συμπεριλαμβάνεται




