J.J. Darboven Espressomachines
Wat is een goede koffie zonder goede koffiemachine. J.J. Darboven levert professionele espressomachines van Reneka en Royal.
Pistonmachines waarmee u een overheerlijke espresso, cappuccino of café crème kunt bereiden. Wij bieden u diverse
financieringsmogelijkheden voor deze espressomachines. Ook leveren wij een bijbehorende on-demand bonenmaler en een
barista toolkit. Zie de achterzijde voor gedetailleerde informatie.

Reneka

Basic

De Reneka Basic is een 2-groeps moderne espressomachine. Een eenvoudige machine met een modern design.
De “Basic” bevat twee stoompijpen, een heetwateruitloop
en een 10 liter koperen boiler. Er zijn 5 programmeerbare
producttoetsen per groep. Bij een verbruik van maximaal
70 kilo espressobonen per jaar is dit een prima espressomachine.

Reneka

Life

De Reneka Life is een 2 of 3-groeps moderne espressomachine. Een luxe machine met een mooi, strak design.
De “Life” is voorzien van pre-brewing en bevat twee
stoompijpen,
een heetwateruitloop en een 10 liter
koperen boiler. Een LCD panel geeft de benodigde
informatie. Per groep zijn er 5 programmeerbare producttoetsen. De machine is standaard uitgevoerd met
LED verlichting, AromaPerfect, SensitiveBrewing en Triangel
drukgroepen. Moderne technologie met als resultaat een
premium kwaliteit koffie.

Royal

Synchro

De Royal Synchro is een complete espressomachine met een
prachtig, Italiaans design. Verkrijgbaar in 2 of 3-groeps. De
“Synchro” bevat twee stoompijpen, een heetwateruitloop
en een 14 liter koperen boiler. Er zijn 6 programmeerbare
producttoetsen per groep. Een betrouwbare, snelle
espressomachine voor grotere horecagelegenheden met een
verbruik van maximaal 400 kilo espressobonen per jaar.

Type

Reneka Basic 2gr

Reneka life 2gr

royal synchro 2gr

230V

✔

6

6

380V

6

✔ standaard

✔ standaard

3.100 W

3.800 W

3.500 W

710 x 510 x 510

710 x 510 x 510

802 x 593 x 557

Boilerinhoud

10 liter

10 liter

14 liter

Stoompijpen

2

2

2

Heetwater uitloop

1

1

1

Digitaal display

6

✔ standaard

✔ standaard

1 enkele, 2 dubbele

1 enkele, 2 dubbele

1 enkele, 2 dubbele

5 per groep

5 per groep

6 per groep

draaiknop

druktoets

draaiknop

tot 70 kilo per jaar

tot 400 kilo per jaar

tot 400 kilo per jaar

6

✔ optioneel

✔ optioneel

Vermogen
Afmetingen (b x d x h in mm)

Aantal filterdragers
Aantal producttoetsen
Bediening stoom
Inzetbaarheid
Auto(Barista)steam

Type

Molen Macap MXD

Functie

On-demand bonenmaler
✔ standaard

230V

340 W

Vermogen
Type maalschijven

vlakke stalen maalschijven 65 mm
1400 r.p.m.

Motor r.p.m.

1,4 kg

Volume bonentrechter
Molen Macap MXD

Aantal shots

on-demand enkel of dubbel shot

Barista Toolkit
Inhoud: 3 RVS melk/espresso kannen (0,23 liter
0,35 liter, 1 liter), tamper, speciaal reiniger, borstel,
thermometer, tampingstation en houder.
Barista Toolkit
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