
Μηχανές καφέ φίλτρου

Μοντέλο Lit Watt/
230Volt

Ø 
cm Kg Τιμή

€

 
και  εξωτερικά  ανοξείδωτο  430.  Λαβές  αντιθερμικές.  Φέρει υαλοδείκτη 
και ρυθμιζόμενο θερμοστάτη. Δεν χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.  Διακόπτης 
ON/OFF. Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης και διατήρησης.

ENC-88DR 6,8 950W 22x44 3,1 70
ENC-100DR 9,1 950W 22x46 3,1 76
ENC-150DR 11,5 1650W 27x46 3,9  88

Βραστήρας καφέ-νερού 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: Διπλών τοιχωμάτων. Εσωτερικά ανοξείδωτο 304 
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• Ισοθερμική κατασκευή διπλού τοιχώματος από γυαλιστερό
ανοξείδωτο ατσάλι, μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω
αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και ακτινοβολίας.

• Έως 20% μικρότερη κατανάλωση ρεύματος συγκριτικά με
παρόμοιες καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος.

• Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.

• Βρυσάκι που δεν στάζει.

• Δείκτης στάθμης.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

καφετιέρες φίλτρου διπλού τοιχώματος - Percolator

Εύκολα αφαιρούμενος 
δίσκος περισυλλογής.

Ενσωματωμένο φίλτρο 
για χοντραλεσμένο καφέ.

Διπλού τοιχώματος - έως και 20%
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

30.40450 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211106 Percolator, 6 lt

230 V - 1.500 W
24,1 cm | 48 cm

30.40451 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211304 Percolator, 15 lt

230 V - 1.500 W
28,8 cm | 60,2 cm

30.40365 καφετιέρα διπλού τοιχώματος
211205 Percolator, 10 lt

230 V - 1.500 W
28,8 cm | 53 cm
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• Ανοξείδωτο σώμα μονού τοιχώματος.

• Ο δίσκος φίλτρου έχει ενσωματωμένο φίλτρο για
χοντροαλεσμένο καφέ, δε χρειάζεται χάρτινο φίλτρο.

• Η καφετιέρα διατηρεί τον καφέ σε θερμοκρασία
σερβιρίσματος μετά το βρασμό.

• Με δείκτη στάθμης.

• Βρυσάκι που δε στάζει.

• Εξοπλισμένες με αυτόματη επανεκκίνηση.

• Το φως του δείκτη σηματοδοτεί το τέλος της διαδικασίας
βρασμού και αν χρειάζεται αφαίρεση αλάτων.

καφετιέρες φίλτρου μονού τοιχώματος - Percolator

Με δείκτη στάθμης Βρυσάκι που δε στάζει. Ενσωματωμένο φίλτρο 
για χοντραλεσμένο καφέ.

30.40360 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208007 Percolator, 6 lt

230 V - 1.500 W
33,6χ31 cm | 46,5 cm

30.40452 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208205 Percolator, 15 lt

230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 60 cm

30.40392 καφετιέρα μονού τοιχώματος
208106 Percolator, 10 lt

230 V - 1.500 W
38,4χ35,5 cm | 53 cm
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βραστήρες διπλού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

Διπλού τοιχώματος - έως και 20%
λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Θερμαντικό στοιχείο κάτω από 
το δοχείο χωρίς συντήρηση

Εύκολα αφαιρούμενος 
δίσκος περισυλλογής.

30.40453 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 9 lt
211403 230 V - 2.400 W

24,1 cm | 48 cm

30.40454 βραστήρας διπλού τοιχώματος, 18 lt
211502 230 V - 2.400 W

28,8 cm | 60,2 cm

• Μονωμένη, γυαλιστερή κατασκευή διπλού τοιχώματος από ανοξείδωτο ατσάλι που
μειώνει την απώλεια θερμότητας μέσω αγωγιμότητας, αγωγής θερμότητας και
ακτινοβολίας.

• Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με δυνατότητα ρύθμισης έως 100°C.

• Έως και 20% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας συγκριτικά με παρόμοιους βραστήρες
μονού τοιχώματος.

• Σώμα και δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Θερμαντικό στοιχείο κάτω από το δοχείο το οποίο δεν χρειάζεται συντήρηση.

• Τα εξαρτήματα μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για να διευκολύνουν τον καθαρισμό.

• Συγκολλημένα χερούλια από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή σιλικόνης.

• Βρυσάκι που δε στάζει.

• Δείκτης στάθμης.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Δίσκος περισυλλογής με πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.
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βραστήρες μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

Θερμαντικό στοιχείο
κάτω από το δοχείο

30.40362 βραστήρας μονού τοιχώματος, 10 lt
209882 230 V - 2.200 W

36,6x22,1 cm | 47,4 cm

30.40363 βραστήρας μονού τοιχώματος, 20 lt
208899 230 V - 2.200 W

38,4x26,8 cm | 60,2 cm

• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Ιδανικοί για ζεστό κρασί και βραστό νερό.

• Χρόνος βρασμού +/- 50 min.

• Μέγιστη θερμοκρασία 94-99°C.

• Με προστασία κατά του βρασμού χωρίς νερό.

• Ακατάλληλοι για ζεστή σοκολάτα.

βραστήρaς μονού τοιχώματος για ζεστά ροφήματα

*30.41063 βραστήρας μονού τοιχώματος, 30 lt
209905 230 V - 2.200 W

52 cm | 50 cm

• Μονό τοίχωμα από ανοξείδωτο ατσάλι.

• Βρυσάκι που δεν στάζει.

• Με αυτόματο μηχανισμό επανεκκίνησης.

• Αυτόματη λειτουργία, διατηρεί τα ροφήματα σε
θερμοκρασία σερβιρίσματος.

• Ένδειξη αφαίρεσης αλάτων.

• Ακατάλληλος για ζεστή σοκολάτα.

• Κατάλληλος για Glühwine.

• Το καπάκι, αν γυρίσει ανάποδα χρησιμοποιείται 
για να κρατά ζεστά τα ποτήρια.

Θέση για ταμπελάκι 
με το όνομα του ροφήματος
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