
Drankkeuzemogelijkheden

Dorado ILA11
Chocolade kleine kop
Chocolade grote kop
Heet  water
Kan chocolade
Kan heet water

Stop functie

 Standaard

 Optioneel

Inhoud containers ILA11
- 1 x maximaal 7 liter chocolade  

concentraat BIB/pouch.

Features
-  Uitzonderlijk hoge drankkwaliteit
-  Zeer snelle drankuitgifte
-  Gesloten (captive) systeem
-  Neemt weinig plaats in
-  4 drankselecties
-  Grote capaciteit
-  Recepten volledig instelbaar naar behoefte
-  Gescheiden (heet-) wateruitgifte
-  Intelligente uitgifte verlichting
-  Verdraaibaar bekerplateau voor kanfunctie
-  Energiezuinig (LED) verlicht branding vlak
-  Kannenfunctie
-  2 bekersensoren
-  USB-poort voor software installatie
-  Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk
-  Energiespaarstand
-  Volautomatisch reinigingsprogramma
-  Dag- en totaalteller

Opties / Accessoires
- Intelligente uitgifte verlichting
- 2 bekersensoren
- Console (uitgiftehoogte + 10 cm)
- Console met optie watertank 4,5 liter

Technische specificaties                                            Dorado Liquid Small 

Uurcapaciteit: 300 kopjes (120 ml) 
Uitgiftesnelheid: ca. 8 sec (120 ml)
Boilervolume: 4,5 liter
Afmetingen H x B x D: 665* x 240 x 530 mm
Maximale uitgiftehoogte: 14 cm
Aansluitwaarde: ac 1N 230V, 50 Hz, 3.000 W
Wateraansluiting: 3/4” BSP
Leeg gewicht: 19,2 kg

* Minimum hoogte. Exacte hoogte afhankelijk van stelvoetjes.      

•  Superieure drankkwaliteit

•  Grote capaciteit  

•  Makkelijk te gebruiken en te onderhouden

•  Gescheiden heet water uitgiftepunt

•  Met name geschikt voor HoReCa,  

convenience stores en fastfood restaurants

Geniet van echte chocola zoals het bedoeld is

Vl
oe

ib
aa

r C
on

ce
nt

ra
at

www.etna-ct.com

- Diverse betaalsystemen
- Stand alone watervoorziening
- Onderkast (met / zonder koud-waterunit)
- Hygiënekit ingrediënt / watercontactdelen

- Onderhouds- / reinigingskit
- Sleutelschakelaar gratis uitgifte
- Hand fill kit

DORADO Liquid Small Chocolade

DORADO Liquid Small Chocolade



www.etna-ct.com

Hoofdkantoor

ETNA Coffee Equipment B.V.
Expeditieweg 6F 

NL - 7007 CM Doetinchem

Nederland

Postbus 146

NL – 7000 AC Doetinchem

Nederland

Telefoon: +31 (0)314 - 442 442

E-mail: sales@etna-ct.com

ETNA Coffee Technologies

Dr
uk

fo
ut

en
 e

n 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
   

   
   

   
   

00
08

69
60

80
00

/1

Bezoek onze website voor ons complete assortiment

Groot branding vlakGlazen front

Groot gebruikers display Ruime drankkeuze

Intelligente uitgifte verlichting

Draaibaar bekerplateau

Duidelijk gescheiden 
drank uitgifte punten

2 bekersensoren


