
Αφρογαλιέρα / Milk Frother
Belogia CMF-1.5

Αυτόματα κρύο 
αφρόγαλα για freddo

cappuccino και cocktails!

Automatically cold
milk froth for freddo

cappuccino
and cocktails



Η επαγγελματική αυτόματη 
αφρογαλιέρα Belogia αποτελεί 

την ιδανική πρόταση παραγωγής τέλειου 
και βελούδινου κρύου αφρογάλατος. 

Χρησιμοποιήστε όποιο γάλα θέλετε, 
με λιπαρά 0,1% και άνω. Η Belogia 

CMF-1.5 εξασφαλίζει εντυπωσιακά 
ροφήματα σε γεύση και εμφάνιση και 

ξεχωρίζει για την αποτελεσματικότητα 
και την ευκολία στην χρήση της. 

Δημιουργήστε διαφορετικές, 
ευφάνταστες συνταγές με κρύο 

αφρόγαλα για τον καφέ
και τα κοκτέιλ του καλοκαιριού.

 
Belogia professional, automatic 

milkfrother,  is the ideal solution to 
produce perfect and velvety 

cold milk foam.
Use any milk you want, with a fat content 

of 0.1% or more. «Belogia CMF-1.5» will 
provide you impressive in flavor 

and appearance drinks. It stands out 
for its efficiency and ease of use.

Create different, imaginative
recipes with cold milk

forth for the summery coffee
and cocktails.

Πάντα πλούσιο, 
βελούδινο

και κρεμώδες κρύο 
αφρόγαλα

με το πάτημα ενός 
κουμπιού! 

Always rich, velvety 
and creamy cold milk 

froth at the touch 
of a button!
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Belogia CMF-1.5
Μοναδικό καινοτόμο, αξιόπιστο 

και σκληρά δοκιμασμένο προϊόν, 
κατασκευασμένο στην Γερμανία.

Unique innovative,

reliable and hard-tested product

made in Germany.

Μοντέλο
Model

Belogia CMF-1.5 H

Διαστάσεις (MxΒxΥ) 
Dimensions (WxDxH)

245x330x440mm

Τάση / Ισχύς
Voltage / Watt 

230V / 620W

Χωρητικότητα Κάδου
Milk tank capacity

1,5lt

Θερμοκρασία
Temperature 

5⁰C / 7⁰C

Βάρος
Weight 

27kg
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Σχεδιασμένη να προσφέρει ευκολία στη 
χρήση και το χειρισμό. Με το πάτημα 

ενός κουμπιού είναι δυνατή η διανομή 
πλούσιου αφρογάλατος σε οποιαδήποτε 

επιθυμητή ποσότητα.  

 
Designed to offer ease of use and ease of 

handling. At the touch of a button, it delivers 
rich milk froth at any desired amount.

Το αποσπώμενο δοχείο γάλακτος 
εξασφαλίζει γρήγορο και ασφαλές γέμισμα. 

Δεν απαιτεί ελάχιστη ποσότητα γάλακτος 
και ψύχεται αυτόνομα παρέχοντας 

ακόμα μεγαλύτερη ευκολία.   

 
The removable milk container ensures fast and 

safe refilling. Minimum amount of milk is not 
required; the container is cooled autonomously, 

providing even greater convenience. 

Απόλυτη
ευκολία

Ultimate
ease of use
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Με την ισχυρή δύναμη ανάδευσης 
και προσθήκης αέρα, σε κάθε ζήτηση 

από την πίεση ενός πλήκτρου, έχετε 
ακαριαία μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 

συνεχή γρήγορη παρασκευή πλούσιου 
αφρογάλατος, που διατηρεί τα γευστικά 

χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης. 

 
With the powerful stirring force and air addition, 

you get instantly at a touch of a button, 
constant, rich milk froth that retains the flavor 

of the raw material.

Προηγμένα 
χαρακτηριστικά 

Advanced 
features

Η παραγωγική δυνατότητα της επαγγελματικής 
αφρογαλιέρας Belogia, η σταθερή ποιότητα 

του τελικού προϊόντος και η οικονομία 
στο γάλα συγκριτικά με τον παραδοσιακό 

τρόπο διόγκωσης, την καθιστά το απαραίτητο 
εργαλείο  σε κάθε coffee station. 

 
Belogia’s professional milk frothing ability, 

the consistent quality of the finished product 
and the economy of milk, compared 

to the traditional way of cold milk frothing, 
make the machine essential equipment 

in every coffee station.
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245 x 330 x 440cm

Εφοδιασμένη με ρυθμιστή ακριβείας 
διόγκωσης του αέρα παρέχει έως και 

4πλασιασμό του όγκου του γάλακτος 
παράγοντας μοναδικά βέλτιστο 

αποτέλεσμα για κάθε τύπο γάλακτος.  

 
Equipped with precisely adjustable air 

regulationquadruplet milk volume producing 
the unique optimal result for each milk type.

Εργονομία και 
αποτελεσματικότητα

Ergonomics and 
efficiency

Καταλαμβάνει μικρή επιφάνεια 
στο πάγκο εργασίας αν και διαθέτει 

επαρκές δοχείο γάλακτος για παραγωγή 
αφρογάλατος που καλύπτει τις ανάγκες 
και των πιο πολυσύχναστων καφέ μπαρ. 

 
It occupies a small surface on the coffee 

station yet it has a sufficient milk container 
for producing milk froth in quantities that 

meet the needs of the busiest coffee bars. 
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Το πατενταρισμένο σύστημα ψύξης 
έως το στόμιο του εκροέα και το 

κατασκευασμένο από ειδικό ανοξείδωτο 
υψηλής αντοχής εσωτερικό του, πληρούν 

τα Γερμανικά πρότυπα υγιεινής τροφίμων 
DIN κανονισμός 10507 και προσφέρουν 

την απαραίτητη υγιεινή. 

 
Patented cooling system up to the spout 

and its Internal parts made of special durable 
stainless steel, meet the German standards of 

hygiene food regulation DIN 10507 and offers the 
necessary hygiene.

Υγιεινή, ασφάλεια,
εύκολος καθαρισμός Hygiene, safety,

ease of cleaning

Καθαρισμός και απολύμανση όλου του 
κυκλώματος, εύκολα χωρίς να απαιτείται 

αποσυναρμολόγηση της μηχανής.
 

Cleaning and disinfection of then 
tire milk circuit, easily without requiring 

disassembling of the machine.

0|7



Στοιχεία Συνεργάτη / Partner
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www.belogia.com


