EXPOBAR

CARAT ECO

ENERGISNÅL

Med tekniska innovationer har vi sänkt
energiförbrukningen med mer än 50%.

PERFEKT MJÖLK

Få perfekt skummad mjölk genom en knapptryckning. Det är bara att ställa in temperaturen
och låta turbo mjölkskummaren göra resten.

ESTETISK DESIGN

Innovativ design och högklassiga detaljer.
Carat finns i två standardfärger.

CARAT ECO
Med innovativ design och teknik har vi skapat en iögonfallande maskin med genuin kvalitet. Carat är en av marknadens mest
energieffektiva espressomaskiner och är helt anpassad till moderna miljökrav samt var och ens intresse för en ren och hälsosam livsstil
- njut av en kopp passion.
Carat lär sig automatiskt hur du använder den och maskinen anpassar sin energiförbrukning efter din användning. På detta sätt är
maskinen alltid redo när du behöver den och när du inte använder maskinen växlar den automatiskt till energisparläget. Bra för både
miljön och din plånbok.
				
Förbrukar

Sparar

Mindre CO2

370 €

50%

745 kg

per år

mindre energi

varje år

Carat maskinen med energisparfunktionerna har jämförts med en identisk Carat maskin utan energisparfunktioner. Energiförbrukningen har mätts på båda maskinerna enligt EVA-EMP 3.0-protokollet. Jämförelsen har gjorts under antagandet att maskinen används 7 dagar i veckan året runt under 9 timmar per dag. Den återstående tiden på dygnet har den första maskinen lämnas på och den andra har fått gå in energisparläget. Kostnadsbesparingarna
har beräknats baserat på ett elpris på 0,18 € / kWh (inklusive alla avgifter och skatter). Källa: Eurostat. CO2-besparingar har beräknats utifrån ett CO2 utsläpp av 362 g / kWh (EU-27) Källa: Europeiska miljöbyrån (EEA)..

MODELLER

Carat Eco Mini Display1GR vit

Carat Eco Mini Display 1GR svart

Carat Eco Display 2GR vit

Carat Eco Display 2GR svart

TURBO STEAMER
Turbo steamer är ett system för att skumma mjölken genom en enkel knapptryckning. Temperaturen är
programmerbar från displayen och mjölkskumningen stannar automatiskt när önskad temperatur har
uppnåtts. Mjölkskummaren är mycket pålitlig och ger ett jämt resultat tack vare ett luftinsprutningssystem
som drivs av en peristaltisk pump vars hastighet styrs elektroniskt. Arbetsbelastningen minskar eftersom
den är både praktisk och enkel att använda. Det är dessa egenskaper som gör den speciell jämfört med
andra mjölkskummare på marknaden.
		

FAKTA

CARAT ECO MINI 1 GROUP

CARAT ECO 2 GROUPS

Standard

Turbo steamer

Standard

Turbo steamer

Ångrör / Turbo steamer

1st

1st

1st

1st

Hetvattenuttag

1st

1st

1st

1st

Take away design med kopphylla

Ja

Ja

Elektronisk temperatur kontroll (PID)

Ja

Ja

Smart Stand by läge

Ja

Ja

Höjd, Bredd, Djup

620, 586, 563mm

620, 774, 563mm

Tankvolym

6 liter

11.5 liter

Elanslutning

230V 1N / 2750W

400V 3N / 4750W

3/8” invändig

3/8” invändig

Kallvattenanslutning

A strong brand of Crem International
www.creminternational.com

