LaCimbali M26 je stroj s jednoduchým použitím, jednoduchou kontrolou a jednoduchou údržbou. Ergonomický a všestranný, M26 je vyroben z oceli a ABS, osazen spolehlivým termálním systémem LaCimbali. Všechny tyto vlastnosti společně zaručují dokonalou kvalitu v šálku a zároveň snižují spotřebu.
Dostupné v jedno-pákové, dvou-pákové, kompaktní dvou-pákové, tří-pákové verzi
a také ve verzi Tall Cup, M26 je vybavena zcela novým, podsvíceným elektro-mechanickým ovládacím panelem, který je intuitivní a jednoduchý.

Nový elektro-mechanický panel tlačítek
• LaCimbali Termální systém
• Skvělé zpracování a ergonomický design
• Delší tryska pro šlehání mléka
• Servisní display, poskytující aktuální informace
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Model Kompakt rozšiřuje řadu M26, kombinuje kvalitu výsledného šálku a spolehlivost
LaCimbali, kterou nyní můžete využít i v menších pracovních prostorech.

La Cimbali M26 je ohleduplný ke spotřebě energie, proto je vybaven tzv. Economiser, který udržuje stabilní teplotu bojleru, a dále technologií Energy Saving Light, která
omezuje spotřebu při nečinnosti stroje.

M26 BE
Základní elektronika
Nahřívání šálků zapnuto/vypnuto (normální verze), bez Ekonomizéru
Bez displaye
Bez vzdáleného přístupu ( Wi-Fi sada)
Bez úspory energie
Bez osvětlení pracovní plochy

M26 SE
Elektronika Newton
Display
Vdálený přístup (Wi-Fi sada)
Osvětlení pracovní plochy
Úspora energie, verze Light ( bojler není zaizolován)
Smart Bojler
3 úrovně nahřívání šálků
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M26 TE
Premium Design Milk4 TurboSteam
Kompletní program Úspora Energie ( izolovaný bojler).
Bluetooth
Newton Electronics
Displej
Mixed Service Water
Osvětlení pracovní plochy
Smart bojler
Vzdálený přístup ( Wi-Fi sada)
3 úrovně nahřívání šálků

M26 TE compact
Premuim design - verze Compakt
TurboSteam - 2 volby nastavení
Mixed Service Water Thermodrive
Základní Elektronika
Bez displeje, bez vzdáleného přístupu, bez úspory energie, bez osvětlení pracovní
plochy, bez nahřívání šálků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE M 26

DT1

DT2

DT2/C2

DT3/C3

Nerezové parní trysky

2

2

2

2

Výdejník horké vody

1

1

1

1

Kapacita bojleru (l)

5

5

10

15

Maximální příkon(W)

220-240V
208-240V 60Hz
100-120V 60Hz

3000 - 3500
2600 - 3400
1200 - 1700

3000 - 3500
2600 - 3400
1200 - 1700

při			–

Maximální příkon (W) 380-415V3N 50/60Hz
při

220-240V3 50/60Hz

4200 - 4900

220-240V 50/60Hz

4200 - 4900
nebo 3000 - 3400

Šířka x Hloubka x Výška (mm)

450 x 528 x 548

Hmotnost (kg)
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–

594 x 528 x 548
–

–

6200 - 7300

794 x 528 x 548 994 x 528 x 548
70

87
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Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. • The manufacturer
reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. • Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication • Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne
Voranzeige zu ändern. • El fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas tratadas en este manual. • O
construtor reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as máquinas tratadas neste manual.
Il costruttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche delle apparecchiature trattate in questa pubblicazione. • The manufacturer
reserves the right to modify the appliances presented in this publication without notice. • Le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des appareils présentés dans cette publication • Der Hersteller behält sich das Recht vor, die in dieser Broschüre vorgelegten Geräte ohne
Voranzeige zu ändern. • El fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas tratadas en este manual. • O
construtor reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as máquinas tratadas neste manual.

