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Altijd perfecte 
schuimkwaliteit

ETNA
MilkBase
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ETNA MilkBase Your friend for fresh foam |

Perfect vers melkschuim voor de perfecte latte 

macchiato of cappuccino. Maak kennis met onze 

ETNA MilkBase serie; een slimme machine die in 

een handomdraai heerlijk, vol melkschuim creëert.  

Of je nu kiest voor onze MilkBase Connected 

gekoppeld aan de Dorado Espresso Compact of 

Medium, of voor onze Alpina Stand alone variant, 

je kiest altijd voor de prefecte barista ervaring 

met gemak, eenvoudige optimale reiniging en 

consistente kwaliteit.

Milkbase 
Connected 

Medium

Milkbase 
Alpina Stand

Alone

Milkbase 
Connected 
Compact



De MilkBase Connected en de MilkBase Alpina Stand alone hebben 

een volautomatisch, gepatenteerd reinigings- en spoelsysteem 

waardoor het reinigen van het systeem zeer eenvoudig is en een 

schoon systeem garandeert. Voor een complete reiniging is alleen 

het toevoegen van een reinigingstablet in de daarvoor bestemde 

container en één simpele druk op de knop nodig. De reiniging 

gebeurt vervolgens volledig geautomatiseerd. De MilkBase 

Connected en de MilkBase Alpina Stand alone zijn voorzien van 

diverse automatische spoel- en reinigingsprogramma’s.

MilkBase 
Connected Medium 
gekoppeld aan de 
Dorado Espresso 
Medium

Uniek gepatenteerd 
reinigingssysteem

ETNA
MilkBase

Complete en 
intensieve reiniging 
met één druk op 
de knop 

•••••



Onafhankelijk 
van ingangs-
temperatuur 

ETNA MilkBase Your friend for fresh foam |

Door High-end heatersysteem met 2 heaters

• Verwarmt tot gewenste eindtemperatuur in een fractie van seconden 

• Hoge weerstand tegen kalkvorming 

• Voedselveilige materialen / volledig roestvrijstaal

• Beide heaters met eigen temperatuurmeting en -regeling 

 voor nauwkeurige verwarming
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Gemak, eenvoudige 
reiniging en consistente 

schuimkwaliteit in 
één machine

Elke latte macchiato of cappuccino die je bereidt hoort dezelfde 

kwaliteit melkschuim te hebben. Hiervoor is de juiste temperatuur 

van de verse melk bij de bereiding van het melkschuim essentieel. 

Uniek aan onze MilkBase Connected en de MilkBase Alpina Stand 

alone is dat de temperatuur van de melk die gebruikt wordt geen 

invloed heeft op de eindkwaliteit van het melkschuim. Deze door 

ETNA zelf ontwikkelde temperatuurregeling geeft volledige controle 

over de temperatuur van het melkschuim. In tegenstelling tot 

stoomverhitting zijn wij, dankzij onze techniek, in staat om de melk 

gecontroleerd te verwarmen naar de gewenste eindtemperatuur toe.

Ons systeem is temperatuuronafhankelijk omdat elke heater over 

zijn eigen temperatuurmeting en -regeling beschikt. Daardoor 

wordt automatisch het vermogen geregeld dat nodig is voor de 

verwarming van de melk naar de gewenste eindtemperatuur.De 

temperatuur van de melk die je erin stopt heeft dus geen invloed op 

de eindkwaliteit van het schuim dat eruit komt. Dat garandeert altijd 

de perfecte schuimdikte.

Stabiele 
kwaliteit en 
perfecte smaak



De MilkBase Connected en de MilkBase Alpina Stand alone zijn geschikt voor elke 

melksoort: volle melk, sojamelk, geitenmelk, havermelk. De machine kan iedere 

eiwithoudende melksoort opschuimen tot een mooie, volle, over de tong rollende 

schuimwolk. Met steeds weer dezelfde schuimkwaliteit. De MilkBase Connected 

heeft een koeling geschikt voor de meegeleverde 4 liter container. Het is ook 

mogelijk om direct gebruik te maken van een pak melk of van een pouch.

Gecontroleerde schuimkwaliteit

Met de MilkBase Connected en de MilkBase Alpina Stand alone regel je eenvoudig 

en afzonderlijk van elkaar de pompsnelheid, temperatuur en luchttoevoer 

waardoor je volledige controle over de gewenste schuimkwaliteit hebt. Bij 

de MilkBase Connected is er ruimte voor 10 recepten, gecombineerd met 6 

melksoorten, zorgt totaal voor 60 mogelijkheden die met de koffiemachine 

oproepbaar zijn. Bij de MilkBase Alpina Stand Alone zijn er 16 melkschuimrecepten 

instelbaar. Je kunt voor iedere koffiedrank een passend schuimrecept maken voor 

de perfecte in-cup beleving. De machine is ook geschikt om een heerlijke, warme 

melk mee te maken, ideaal voor het maken van een latte art. Dit zorgt voor een 

perfecte barista ervaring.

Pincode, screensaver, koppenwarmer

Net zoals onze koffiemachines heeft de MilkBase Connected en de MilkBase Alpina 

Stand alone meerdere gebruiksniveaus die met een pincode zijn afgeschermd. Voor 

de servicepartij of -dealer zijn alle tellerstanden en uitgevoerde reinigingscycli per 

direct beschikbaar in het servicemenu.

Het design van de MilkBase Connected en het TFT-scherm zijn volledig in lijn met 

onze Dorado machine. De koppeling met de ETNA koffiemachines hebben we zó 

eenvoudig gemaakt dat je het bijna plug & play kunt noemen. De melkopschuimer 

is aan de bovenzijde uit te rusten met een koppenwarmer waardoor deze set 

perfect uitgelijnd met onze Dorado Medium Espresso. Voor de Dorado Espresso 

Compact is er een koppenwarmer beschikbaar die naast de koffiemachine kan 

worden geplaatst waarmee een mooie set wordt gecreëerd. De MilkBase Connected 

is leverbaar in zwart. In combinatie met de Dorado Espresso Medium staat de 

MilkBase Connected aan de rechterzijde van de koffiemachine. In combinatie met 

de Dorado Espresso Compact staat de MilkBase Connected aan de linkerzijde van de 

koffiemachine.

ETNA MilkBase Your friend for fresh foam |

Geschikt voor élke melksoort 
Een lekker over de tong 
rollende schuimwolk



Milkbase 
Connected 
Compact

H x B x D: 487/537* x 270 x 405 mm
(*inclusief hoge poten) H x B x D: 487 x 270 x 405 mm H x B x D: 446 x 180 x 407 mm 

(inclusief lekbak)

2 innovatieve flow through heaters 2 innovatieve flow through heaters 2 innovatieve flow through heaters

Volautomatisch, gepatenteerd reinigings- en spoelsysteem Volautomatisch, gepatenteerd reinigings- en spoelsysteem Melkschuim; stevigheid vrij instelbaar

Complete reiniging met één druk op de knop Complete reiniging met één druk op de knop 16 schuimrecepten vrij programmeerbaar

Temperatuuronafhankelijk systeem; de melk hoeft niet 
gekoeld te zijn

Temperatuuronafhankelijk systeem; de melk hoeft niet 
gekoeld te zijn

Warme melk gevolgd door melkschuim met één druk op de 
knop

Voedselveilige materialen Voedselveilige materialen / volledig roestvrijstaal Afvoerkop zonder extra filterschijven

Consistente, perfecte schuimdikte Consistente, perfecte schuimdikte Metalen behuizing

Geschikt voor elk eiwithoudende melksoort Geschikt voor elk eiwithoudende melksoort Aansluitingen voor melk en afvalwater door middel van 
steekkoppeling

Koeling geschikt voor 4 liter container Koeling geschikt voor 4 liter container USB-aansluiting voor gegevens back-up

Mogelijk om direct gebruik te maken van een pak of een 
pouch

Mogelijk om direct gebruik te maken van een pak of een 
pouch

Melk direct vanuit een pak of aan te sluiten op een onder de 
counter oplossing / individuele koeling

Volledige controle over de gewenste schuimkwaliteit dankzij 
afzonderlijk te regelen pompsnelheid, temperatuur en 
luchttoevoer

Volledige controle over de gewenste schuimkwaliteit dankzij 
afzonderlijk te regelen pompsnelheid, temperatuur en 
luchttoevoer

Ook geschikt voor aansluiting op pouch

10 recepten, gecombineerd met 6 melksoorten, totaal 60 
mogelijkheden

10 recepten, gecombineerd met 6 melksoorten, totaal 60 
mogelijkheden

Volledige controle over de gewenste schuimkwaliteit dankzij 
afzonderlijk te regelen pompsnelheid, temperatuur en 
luchttoevoer

5.0” Touch TFT 5.0” Touch TFT 5.0” Touch TFT

Milkbase 
Connected 

Medium

Onze Milkbase serie

Milkbase 
Alpina Stand

Alone



Hoofdkantoor ETNA Coffee Equipment B.V.

Expeditieweg 6F,  7007 CM Doetinchem,  Nederland

Postbus 146,  7000 AC Doetinchem,  Nederland

+31 (0)314 - 442 442 // sales@etna-ct.com // www.etna-ct.com D
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