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 Silver Ace 
 
 

 

 
wersja PLUS 

 Ekspres o optymalnej wydajności – 
do 200 kaw dziennie. 

 Dedykowany do stacji paliw, serwisu 
śniadaniowego hoteli, kącików kawowych, lóż VIP. 

  
 Zintegrowany moduł Choco. 
 10” ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości.  

Dostępne kolory 

 
Czarny mat 

 

Funkcje podstawowe 

 

Trwała grupa zaparzająca M-Brew L 
 
Ekspres wyposażono w sprawdzoną i trwałą grupę 
zaparzającą typu plug&play – łatwy demontaż oraz 
konserwacja. Grupa standardowa L mieści 8 – 16 g świeżo 
mielonej kawy.   

Duży ekran dotykowy 
 
Ekspres wyposażony w funkcjonalny 10” ekran 
dotykowy o wysokiej rozdzielczości pozwalający 
na odtwarzanie multimediów podczas wydawania 
napojów.  

 

CARIcream + EVOmilker 
 
Nowy system spieniania zapewniający spienione mleko na 
zimno, przypominającą teksturą śmietankę. Dzięki temu 
rozwiązaniu można rozszerzyć menu o takie napoje jak 
Freddo Cappuccino.  

USB 
 
Kopiowanie oraz wgrywanie parametrów 
i ustawień za pomocą złącza USB tj. wgranie 
indywidualnych ikon napojów. 

 

All in One Cleaning 
 
Zautomatyzowany program czyszczenia ekspresu 
z możliwością zaprogramowania pory czyszczenia. 
Możliwość zaprogramowania wymuszenia czyszczenia 
ekspresu. 

 Cake crusher 
 
System powodujący rozpad ciastka kawowego 
dzięki czemu pojemnik na fusy jest bardziej 
pojemny. 

Opcje dodatkowe 

 

MaxSave Energy Saving 
 
Opatentowana technologia minimalizująca zużycie energii 
przy zachowaniu pełnej wydajności urządzenia. 

 

Silver Fridge 
 
Kompatybilność urządzenia z lodówką: 
wykrywanie temp. mleka oraz blokada napojów 
mlecznych (brak mleka). 

 

M-Brew XL 
 
Powiększona grupa M-Brew jest w stanie pomieścić 10 – 
20 g świeżo mielonej kawy. 

 

CARIcare 
 
Inteligentny portal do zarządzania maszyną 
zdalnie za pomocą sieci internetowej. 
Minimalizacja kosztów obsługi. 

 
 

 

Dysza spieniająca  
 
Dysza umożliwiająca manualne spienianie mleka. 

 

 

 

 

 

Wylewa gorącej wody 
 
Oddzielna wylewka przeznaczona do wydawania 
gorącej wody (woda pobierana z większego 
bojera parowego).  
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Dane techniczne 

 Armonia Soft Plus Silver Ace Armonia Ultra 

Wymiary 
(szer. x wys. x głęb.) 324x717x560 mm 368x745x556 mm 324x717x560 mm  

Waga 42 kg 40 kg 42 kg 

Wysokość wylewki 
(regulacja teleskopowa) 95 – 155 mm 80 - 200 mm 95 – 155 mm 

Pojemność pojemnika na kawę 2 x 0,6 (1,2) kg 
2 x 1,1 (2,2) kg 2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 0,6 (1,2) kg 

2 x 1,1 (2,2) kg 

Młynki Stalowe żarna stożkowe Stalowe żarna stożkowe Stalowe żarna stożkowe 

Pojemność pojemnika na fusy 60 porcji 60 porcji 60 porcji 

Pojemność bojlera kawy 1 l 1 l 1 l 

Pojemność bojlera pary 1 l 1 l 1 l 

Pojemność grupy zaparzającej 8 – 16 g 8 – 16 g (M brew L) 
10 – 20 g (M brew XL) 8 – 16 g 

Interfejs 7” ekran dotykowy 10” ekran dotykowy 10” ekran dotykowy 

Zasilanie 
120V; 50/60Hz 
200V; 50/60Hz 

220 - 240V; 50/60Hz 

200V; 50/60Hz 
220 - 240V; 50/60Hz 

120V; 50/60Hz 
200V; 50/60Hz 

220 - 240V; 50/60Hz 

Moc 
(w zależności od wersji) 1300 – 3200 W 1300 – 3200 W 1300 – 3200 W 

Protokół komunikacyjny MDB, RS232 MDB MDB, RS232 

Dostępne Wersje ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM 

 

Dostępne akcesoria 
 

Lodówka i podgrzewacz do filiżanek Silver Systemy płatności 

  
 

 
 


