Ferrara
DUO BLACK

Ferrara är en världsnyhet. En helt unik kaffemaskin som kan brygga
kaffe på en rad olika vis. Kaffe bryggs från två olika sorters hela
bönor som mals kopp för kopp. Ferrara kan allt. Kaffemaskinen
serverar ett av marknadens bredaste sortiment drycker för alla
smaker. Ferrara – nu är det du som är barista.

SORTIMENT
Ferrara ger dig möjlighet att välja kaffesort, styrka på
dryck, koppstorlek samt socker- och mjölkmängd –
precis som hemma. Följande val av dryck finns: svart
bryggkaffe, caffé au lait, caffé lungo, caffé latte, espresso,
macchiato, cappuccino, cacao cream och choklad.
Ferrara har dessutom utrustats med separat utlopp
för hetvatten.
KOPP- OCH KANNBRYGGNING
Kaffemaskinen brygger drycken kopp för kopp eller en
hel kanna. Koppstället kan vridas åt sidan. Mängden
kaffe vid kannbryggning bestäms utifrån valt antal
koppar. En optisk sensor känner av om kopp eller kanna
står på sin plats innan dryck levereras.
MODELLER
Då Ferrara kan göra kaffe från både hela bönor och eller
malet kaffe så finns maskinen i följande modeller:
Ferrara Solo – malet kaffe
Ferrara Solo – hela bönor
Ferrara Duo – 2 olika sorters hela bönor

Tekniska specifikationer
FERRARA DUO BLACK
MÅTT

Höjd 915 mm
Bredd 460 mm			
Djup 540 mm

VIKT

61 kg

EL-ANSLUTNING

230 V/10 A jordat uttag

MAXEFFEKT

2200 W

BÖNHÅLLARE (HELA BÖNOR)

2,0 kg

BÖNHÅLLARE (ESPRESSO)

2,0 kg

CHOKLADBEHÅLLARE

2,0 kg

MJÖLK-/WHITENERBEHÅLLARE 1,3 kg/1,7 kg
SOCKERBEHÅLLARE

2,5 kg

SPILLBRICKA

2,5 l

SUMPBEHÅLLARE

4,0 kg

ANVÄNDARGUIDE
För att hjälpa användaren har maskinen en pekskärm
med ett intuitivt gränssnitt som bl. a. visar närings- och
allergiinformation. Den energieffektiva LEDbelysningen
hjälper dig att placera kaffekoppen på precis rätt plats.
Maskinen har också sensorer som känner av att en kopp
står redo på aktuell plats.

KALLVATTENANSLUTNING

Ansluts till Ballofix 20 mm

RENGÖRING
Rengöring av maskinen utförs manuellt och med
sköljprogram.

ENERGIFÖRBRUKNING/

DRIFTSÄKERHET
Maskinen är utrustad med sensorer som stänger av
vattentillförseln om något läckage skulle uppstå. Därutöver ansluts maskinen till en mekanisk vattensäkring.

UNDERSKÅP (beställes separat)

BETALSYSTEM
Kaffemaskinen klarar även kontantlös betalning.
MILJÖVÄNLIGT
Maskinen har ett energisparläge med självlärande
funktion som anpassar sig efter hur maskinen används.
Alla delar i maskinen kan nedmonteras, skrotas och
återvinnas.

(3/4”) utvändig gänga
ANSLUTNINGSSLADD

ca 2,5 m

ANSLUTNINGSSLANG

ca 1 m

LJUDNIVÅ I VILOLÄGE

< 70 dB

ENERGIKLASS

A+

DYGN I VILOLÄGE

MÅTT

857 Wh/dygn

Höjd 890 mm
Bredd 450 mm 			
Djup 540 mm

FLÄKT/SERVICE
För att underlätta service behöver 16 cm till vänster och 5 cm
till höger om maskinen lämnas fritt.

Kundtjänst: selecta.se/fel eller ring oss på 0770-85 85 85.
Handla smidigt och enkelt i Selectas Webbutik shop.selecta.se

