Specifiatieblad

Carimali Diva Pro

Beschrijving
Professionele kracht
De filterdragende espressomachine Carimali Diva Pro ondersteunt de bereiding van klassieke koffiespecialiteiten met technisch topniveau. Door een één-boiler-technologie zijn de prestaties grenzeloos,
terwijl dat vergelijkbaar is met de individualiteit van een multiboiler-systeem. Zo kan voor elke zetgroep een individuele uitlooptemperatuur ingesteld worden. Ook temperatuurschommelingen tijdens
het zetproces zijn hierdoor uitgesloten.
Naast de controle van temperatuur en een minimale belasting van het milieu, scoort de Carimali Diva
Pro met zijn chique design en kleurrijke verlichting die volledig gepersonaliseerd kan worden ingesteld.
De Diva Pro beschikt zowel over een cappuccinatore als optioneel over een programeerbare barista-steam en is onder andere in matzwart beschikbaar.

Kenmerken

Heetwateruitloop voor
de uitgifte van twee
hoeveelheden heet
water

Grote boilerinhoud voor
hoge productiviteit en
stabiele temperatuuruitgifte

Geen risico op brandwonden door gebruik van
COOL TOUCH-stoom
pijpen

Volautomatische melkbereiding door één druk op de
knop met ondersteuning van
melkpomptechnologie

Technische specificaties
2 groepen

3 groepen

Afmetingen (B x H x D)

800 mm X 574 mm X 515 mm

1020 mm X 574 mm X 515 mm

Touchscreen

Grafisch

Grafisch

Producttoetsen

2x5

3x5

Capaciteit stoomboiler

11,5 l

16 l

Wateraansluiting

Vast

Vast

Groepshoogte

Hoog

Hoog

Koppenwarmer

Standaard

Standaard

Uitloophoogte met koppenplateau

80 mm

80 mm

Uitloophoogte zonder koppenplateau

148 mm

148 mm

Gewicht

70 kg

88 kg

Netaansluiting

400 V~, 50 / 60 Hz

400 V~, 50 / 60 Hz

Zekering

3 x 16 A

3 X 16 A

Vermogen

5500 W

7000 W

Kleuren

Matzwart

Matzwart
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Écht goede koffie voor iedereen en overal.
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Afmetingen

Carimali Diva Pro

Vooraanzicht

Zijaanzicht

574 mm

800 mm

515 mm

Aansluitingvoorzieningen
De afstand van de machine t.o.v. wanden moet minimiaal 50 mm bedragen.
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Wateraansluiting: 3/8“ buitendraad met hoekstopkraan,
min. 1 bar, max. 6 bar, drukregelaar (vanaf 6 bar druk)
en gescheiden, goed toegankelijk, onbelemmerde
afsluiter (maximaal 1,5 m binnen bereik van het
apparaat).
Waterafvoer: max. 1.50 m verwijderd sifon
met open trechter, min. 40 mm diameter en geschikt
voor heet water.

1
min.
50 mm

Elektrische aansluiting: separate CCE wandcontactdoos, 3 x 16 A afgezekerd, rood, 3P+N+E, 400 V.
Deze wandcontactdoos dient beveiligd te zijn met een
aardlekschakelaar met maximaal 30 mA lekstroom.
Waterfiltersysteem: een actief koolstoffilter word over
het algemeen aanbevolen. Vanaf 6 °dKH een onthardingsfilter wordt sterk aanbevolen, verkrijgbaar bij
Coffema. Let op: Bij kalkschade is garantie NIET van
toepassing!
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Installatie in horizontale positie op een vlakke, stabiele
ondergrond op een hoogte van min. 850 mm.
Deze machine mag alleen in gesloten omgevingen bij
een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C en maximaal
70% luchtvochtigheid worden gebruikt.
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min. 850 mm
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Optionele toebehoren

Coffema CXDT
Grind-on-demand molen met
geïntegreerde tamper

Coffema Slingshot S75/S68
Volume-meting espressomolen

Coffema Tamper Puqpress
Precisietamper
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ProFondi
Automatische
filterdragerreiniger
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-2-

