Η Academia GAGGIA θα σας μετατρέψει σε έναν αληθινό barista ικανό να
ικανοποιήσει κάθε επιθυμία: από τον παραδοσιακό espresso έως τον cappuccino
με πλούσια, βελούδινη κρέμα... και ακόμα περισσότερα!
Accademia Gaggia will make you a real barista able to satisfy any desire: from the
traditional espresso to a creamy cappuccino... and much more!

Φέρει δοχείο κόκκων καφέ
Integrated coffee bean container
Λειτουργία δοσομέτρησης αλεσμένου καφέ
Ground coffee doser function
Έγχρωμη οθόνη TFT και πίνακας πολλαπλών επιλογών ροφημάτων με ένα
άγγιγμα
Colour TFT display and one touch multi-beverage panel
Πρόσβαση από την μπροστινή όψη της μηχανής στο αποσπώμενο group
παραγωγής καφέ (ενότητα) και στο δοχείο υπολειμμάτων, καθιστά τον
καθαρισμό εξαιρετικά εύκολο
Front access to the removable brewing group and the coffee grounds tray
makes cleaning effortless

Φέρει αυτόματο σύστημα παραγωγής cappuccino
Integrated auto-cappuccino system
Σύστημα optiaroma για να προσαρμόζει το σώμα του κάθε espresso στις
απαιτήσεις του πελάτη.
Optiaroma System to customize the body of each espresso
Το μενού παρέχει την δυνατότητα να προσαρμόσει στις απαιτήσεις του
πελάτη και να απομνημονεύσει τα χαρακτηριστικά κάθε ροφήματος με
έναν γρήγορο τρόπο, σχεδόν διαισθητικό
The menu allows to customize and memorize the features of every beverage
in a fast and intuitive way.
Μηχανή ενεργειακής κλάσης “A” και κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση
stand-by, λιγότερη από 1 W.
“Class A” machine and less than 1W energy consumption in stand-by mode
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά 				
Ισχύς
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Πίεση αντλίας
Χωρητικότητα δοχείου κόκκων καφέ
Χωρητικότητα δοχείου υπολειμμάτων καφέ
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού
Βραστήρας
Χωρητικότητα δοχείου γάλατος (καθαρό)
Espresso Plus System ESP
Σύστημα προ-εκχύλισης
Ταυτόχρονη παραγωγή 2 φλιτζανιών καφέ
Δυνατότητα προγραμματισμού θερμοκρασίας παρασκευής καφέ
Δυνατότητα προγραμματισμού καθορισμένης ποσότητας καφέ στο φλιτζάνι
Πλήκτρα λειτουργίας απομνημόνευσης (MEMO)
Προσαρμοζόμενος διανομέας καφέ
Gaggia Adapting System (Αυτόματη ρύθμιση των στροφών του μύλου άλεσης
καφέ που εγγυάται την επιλεγμένη ποσότητα αλεσμένου καφέ σε οποιοδήποτε
χαρμάνι)
Ενεργή επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών
Ζεστό νερό - /Ακροφύσιο ατμού
Σύστημα αυτόματης παρασκευής cappuccino
Εξωτερικό δοχείο γάλατος, πλήρως ενσωματωμένο στο design της μηχανής
Ρύθμιση αφρογάλατος
Δυνατότητα προγραμματισμού ποσότητας γάλατος ανά φλιτζάνι
Σύστημα αυτο-καθαρισμού μέσα από σωλήνες που υπάρχουν αποκλειστικά για
αυτόν τον σκοπό
Σύστημα steryl (Δυο αυτόματοι κύκλοι καθαρισμού του συστήματος παρασκευής
cappuccino)
Αποσπώμενη μονάδα παρασκευής καφέ
Καθαρισμός του κύκλου παρασκευής καφέ
Κύκλος καθαρισμού του κυκλώματος γάλακτος
Προγραμματισμένος κύκλος αφαλάτωσης

1500 W
282x385x428mm
15 bar
350g
Περίπου 15
1,6 λίτρα - αποσπώμενη
2 Βραστήρες – Ανοξείδωτο Ατσάλι
0,5 λίτρα
•
•
•
•
•
στην μπροστινή όψη της μηχανής
•
•

Technical Specs
1500 W
282x385x428mm
15 bar
350g
around 15
1,6 lt – removable
2 boilers – Stainless Steel
0,5 lt
•
•
•
•
•
by the frontal buttons
•
•

•
•
•
•
δυνατότητα προγραμματισμού
•
•

Power
Dimensions ( W x H x D)
Pump pressure
Capacity of the bean hopper
Dump box capacity
Capacity of the water tank e
Boiler
Capacity Milk carafe (net)
Espresso Plus System ESP
Pre-brewing system
Simultaneous brewing of two coffees
Programmable brewing temperature
Programmable coffee quantity in cup
MEMO function
Adjustable dispensing head
Gaggia Adapting System (Automatic adjustment of the grinding rpm to guarantee
the selected quantity of ground coffee, independently from the coffee blend
selected by the end user)
Active cup warmer surface
Hot water-/Steam nozzle
Auto-cappuccino system
External Milk carafe, integrated in the machine design
Frothing Milk setting
Programmable milk quantity in cup
Auto Clean System through dedicated pipes

•

Steryl System (Two automatic cycles for cleaning Auto- cappuccino system)

•

•
Αυτόματος
Αυτόματος
•

Removable brewing unit
Coffee circuit rinsing
Milk circuit cleaning cycle
Programmable descaling cycle

•
automatic
automatic
•

•
•
•
•
programmable
•
•

