
 

  

IMPRESSA XS9 Classic 

 

 

 

Dzisiaj kawa oznacza nie tylko espresso lub café crème, ale również bardziej finezyjne specjały 

kawowe, takie jak latte macchiato lub cappuccino.   

 

Taka zmiana wymaga również znalezienia odpowiednich rozwiązań dla małych sklepów, biur i 

firm cateringowych. Ekspresy IMPRESSA XS9 Classic przygotują dwanaście różnych rodzajów 

napoi - w tym modne latte macchiato - za naciśnięciem jednego przycisku. 

 

 

 

• Latte macchiato i cappuccino za naciśnięciem 

 przycisku 

• Energy Save Mode ESM© 

• Programowanie czasu włączenia/wyłączenia 

• Aktywne monitorowanie ilości ziaren 

• Lejek do kawy mielonej pozwalający wykorzystać 

 inny typ kawy 

• Młynek Aroma 

 

 

Elementy sterujące nie tylko wspaniale wyglądają, ale także znacznie ułatwiają nawigację. 

Ekspres IMPRESSA XS9 Classic pomaga chronić środowisko i oszczędzać pieniądze. Energy Save 

Mode (E.S.M.©) sprawia, że ekspres zużywa do 60% mniej energii. Zintegrowany system 

zarządzania czasem zapewnia, że ekspres automatycznie włącza się i wyłącza o ustawionych 

porach. Oznacza to, że żadne specjały kawowe nie zostaną zapomniane. 

Łącznie z opcjonalnym podgrzewaczem do filiżanek oraz z chłodziarką do mleka lub z interfejsem 

do poboru opłat, ekspres może zostać rozbudowany tak, jak tego potrzebujesz. 

 

 To prawdziwie wszechstronne rozwiązanie.  
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Dane techniczne: 

Regulowana jednostka zaparzająca 5 - 16 g 
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew 
Aroma System (I.P.B.A.S.©) 

✔ 

Aktywny monitoring ilości ziaren ✔ 

Wysokowydajna pompa, 15 bar 1 
System grzewczy z zastosowaniem termobloków 2 
System obiegu płynów 2 
Wyświetlacz statusu konserwacji ✔ 

Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania ✔ 

Regulacja ustawień twardości wody ✔ 

Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu ✔ 

Ilość indywidualnie zaprogramowanych przepisów 10 
Funkcja Gorącej Wody ✔ 

Typ młynka 
Wielostopniowy 
młynek Aroma+ 

Licznik młynka 1 
Programowanie ilości wody / gorącej wody ✔ 

Programowanie mocy kawy 4 
Programowanie temperatury 2 
Programowanie ilości mleka ✔ 

Licznik dzienny ✔ 

Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje ✔ 

Wskaźnik zużycia filtra ✔ 

Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy cappuccino ✔ 

Automatyczny program płukania systemu cappuccino ✔ 

Wyświetlacz Tekstowy / graficzny 
Regulacja wysokości wylewki kawy 66 - 146 mm 
Regulowana dysza gorącej wody 66 - 146 mm 

Spienianie mleka 
Profesjonalna dysza 

delikatnej pianki 
Taca na filiżanki ✔ 

Dzienna wydajność 60 
Pojemność zbiornika na wodę 5,7 l 
Pojemnik na fusy (ilość porcji) 40 
Pojemność zbiornika na ziarna ze specjalną pokrywą chroniącą aromat 260 g 
Pojemnik na ziarna może być rozbudowany 730 g 
Zasilanie 220 - 240 V / 50Hz 
Moc 1350 W 
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania < 0.1 W 
Waga 13,8 kg 
Szerokość / Wysokość / Głębokość w cm 41 / 47 / 39 


