
MÁQUINAS SUPER-AUTOMÁTICAS

S15 CS13 SELF WT
CS13 + Tanque de água

Características S15 CS13 WT
Seleção de bebidas - Touch Screen até 96 (8 por página)
Seleções de água quente 2
Caldeiras e capacidade (L) 1 x 2
Moinhos-doseadores 2
Tremonhas de café e capacidade (kg) 2 x 0,65
Tremonha de solúveis e capacidade (kg) 1 (0,59 kg chocolate em pó + 0,37 kg leite em pó)
Diâmetro do grupo de café (mm) 38 ou 46
Misturador de solúveis 1
Lança de vapor manual -
Sensor de falta de café ✓

Informações técnicas
Largura x Profundidade x Altura (mm) 350 x 605 x 715
Peso (kg) 49
Potência instalada a 220-240V~ 50Hz (W) 2700 - 3100 | 13A
Potência instalada a 220~ 60Hz (W) 2700 | 13A

Acessórios

Expansão da tremonha de café (até 1,6 kg) 1unid.
Kit Milk Foam
Kit para lavagem do circuito de leite/debaixo da bancada
Kit Power Station

Desempenho
Café expresso (chávenas/hora) 160
Café creme (chávenas/hora) 100
Cappuccino (chávenas de 150 cc/hora) 160
Água quente (litros/hora - quantidades de 500 cc) 25

A nova S15, a máquina super-automática versátil e inteligente, foi 
concebida para garantir um menu de bebidas vasto e ainda mais 
personalizável, bem como uma caldeira de capacidade superior.
Fácil de utilizar e profissional, uma solução ideal para locais 
que requerem uma capacidade diária baixa-média. Telemetria 
bidirecional integrada (Conectividade IoT | Conectividade Cimbali).
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S15 CS13 SELF
Tanque de água 

Kit de eliminação de borras

Cabo CSI/CCI

Bico motorizado

Sensor de falta de leite
Sensor de falta de chávena

✓
✓

Capacidade de la tanque de água 4L




