ETNA MilkBase
Connected Compact
Your friend for fresh foam
Perfect vers melkschuim voor de perfecte latte macchiato of
cappuccino. ETNA introduceert de ETNA MilkBase Connected
Compact, een slimme machine die in een handomdraai heerlijk,
vol melkschuim creëert. Samen met onze Dorado Espresso
Compact de ideale, kleine combinatie voor een Barista ervaring
met gemak, snelheid en consistente kwaliteit in één machine.
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ETNA MilkBase Connected Compact
MilkBase te koppelen aan

Technische specificaties
Afmetingen: HxBxD

487/537* x 270 x 405 mm

Dorado Espresso Compact MilkBase prepared

Aansluitwaarde

230V, 3370 W

CM121 Full spec plus - smart touch

Inhoud koelkast

7,5L

Inhoud melkcontainer

4L

Wateraansluiting

3/4‘’ BSP

Afvoer aansluiting

6 mm slang

Uurcapaciteit

60 liter bij standaard
instelling schuim

Leeg gewicht

26kg

Beschikbare kleuren
Midnight Black

Accessoires
Koppenwarmer; speciaal ontwikkeld voor plaatsing
naast de Dorado Compact met MilkBase
(exclusief verhogingspoten)
Set van 4 verhogingspoten, kleur zwart.
Deze verhogingspoten zijn nodig voor de
koppenwarmer Compact zodat deze de gelijke
hoogte krijgt als de Dorado Espresso Compact
(CM121) met MilkBase Connected Compact.

*inclusief hoge poten

Features

Reiniging

2 innovatieve flow through heaters

Reinigingstabletten

1 per dag

Volautomatisch, gepatenteerd reinigings- en spoelsysteem
Complete reiniging met één druk op de knop
Temperatuuronafhankelijk systeem;
de melk hoeft niet gekoeld te zijn

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden
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Mogelijk om direct gebruik te maken van een pak
melk of een pouch
Voedselveilige materialen
Consistente, perfecte schuimdikte
Geschikt voor elke eiwithoudende melksoort
Volledige controle over de gewenste schuimkwaliteit dankzij afzonderlijk te regelen pompsnelheid,
temperatuur en luchttoevoer
10 recepten, gecombineerd met 6 melksoorten,
totaal 60 mogelijkheden
5.0” Touch TFT
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MilkBase Connected Compact geschikt
voor koppeling aan de linkerzijde van de
Dorado Espresso Compact CM121.

