coffee
percolator

Βραστήρας παρασκευής καφέ φίλτρου BELOGIA με μοντέρνο, εργονομικό
σχεδιασμό και άριστη λειτουργικότητα που δίνει μεγάλη ευελιξία στον χρήστη.
Σχεδιάστηκε για να καλύπτει ανάγκες σε πρωινά ξενοδοχείων και σε catering.
Δόθηκε έμφαση στη λεπτομέρεια, στην επιλογή των υλικών κατασκευής, καθώς και στην αισθητική του μηχανήματος ώστε να ταιριάζει σε κάθε χώρο και
περίσταση.
Λειτουργεί με χειροκίνητη πλήρωση νερού που το κάνει ιδιαίτερα ευέλικτο
αφού μπορεί να παράγει καφέ στην κουζίνα αλλά και σε χώρους σερβιρίσματος.
• Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι με ματ τελείωμα και μεταλλική
βάση
• Διπλό τοίχωμα
• Διπλό σύστημα προστασίας anti-dry
• Ενσωματωμένη αντίσταση για διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του
καφέ
• Διακόπτης ON/OFF
• Θερμοκρασία παρασκευής καφέ 90οC - 98οC
• Θερμοκρασία συντήρησης του καφέ 85οC - 95οC
BELOGIA coffee percolator in modern, ergonomic design and excellent functionality that gives the user great flexibility. Designed to meet the needs in the
hotels and catering. Emphasis was given to detail, manufacturing materials
used and the aesthetics of the machine to suit any place and occasion.
Manual water filling that gives it versatility, as it can produce coffee in the kitchen or in serving areas.
• Made of stainless steel in mat finish and metal base
• Double wall
• Double anti-dry protection
• Build in heating element to keep coffee at desired temperature
• ON/OFF switch
• Brewing temperature 90οC - 98οC
• Warming temperature 85οC - 95οC

Υαλοδείκτης καφέ με κάλυμμα και βρύση σερβιρίσματος από μπρούντζο χρωμιωμένο.
Sight gauge glass with nut and tap made of chromed brass.
Φίλτρο καφέ από ανοξείδωτο ατσάλι.
Stainless steel coffee fiLter.
Κάλυμμα από ανοξείδωτο ατσάλι με περιστροφικό κλείδωμα ασφαλείας.
Stainless steel lid with safety twisted lock.
Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές για εύκολη μεταφορά.
Ergonomic design handles for easy carrying.
Φωτεινές ενδείξεις θέρμανσης και διατήρησης της θερμοκρασίας.
Heating and keep warm light indicators.

COFFEE
PERCOLATOR

PERCOLATOR
PL1-10Lt
PL1-16Lt

Μοντέλο / Model

PL1-10Lt

PL1-16Lt

Διαστάσεις / Dimensions

Φ220x499mm

Φ270x522mm

Τάση - Ισχύς / Voltage - Power

230 V - 950 W

230 V - 1650 W

Παραγωγικότητα / Capacity

10 Lt/h

16 Lt/h

Χρόνος παρασκευής / Brewing time

55-65 min

60-70 min

Βάρος / Weight

3,6 Kg

4,5 Kg

Imported by Eurogat S.A. - www.eurogat.eu

www.belogia.com
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