
Helbønne

PSL Brooklyn
Master Barista Brooklyn er en særdeles robust og 
driftssikker kaffemaskine som bygger bro mellem 
funktionalitet, lækkert skandinavisk design og har 
markedets største touchskærm. 

Multimedia skærmen har mulighed for at vise 
informationer, reklamer, firma profil eller andet, både 
som pauseskærm og under produkt udlevering. Tryk 
reguleret espressobrygger der laver både den gode kop 
kaffe og den perfekte espresso. I samarbejde med det 
unikt optimerede temperatur styring af mælk og kakao, 
giver dette den perfekte barista kvalitet på alle drikke.

Unik Tevands funktion der giver mulighed for optimal 
temperatur i forhold til Te variant (60-94°c). Intuitiv LED-
belysning som viser status på maskinen for højere 
sikkerhed, samt et flot visuelt udtryk som passer ind i 
såvel kontormiljø som reception, kantine og lager miljø.

Drikkeudvalg

Kaffe
Espresso
Café Crème
Varmt vand, 
Café Latte
Cappuccino
Latte Macchiato
Kakao
Chococcino
M.fl.

Kapacitet

150-200 per dag

Kandebryg

Kaffetype

Hele bønner

FriskmælkRengøringTouchskærm

Kaffekværne

1

MælkepulverBryggetid

ca. 30 sek/kop

Medarbejdere 

50
Telemetri/internet

7 min/dag

Tekniske specifikationer

Kapacitet bønnebeholder: 2,4 kg
Kapacitet ingrediensbeh.: 2 x 1 kg + 1 x 2 kg / 2 x 2 kg
Intern grumsbeholder: 125 kopper
Betalingsprotokol: MDB
Vægt: 48 kg
Strøm: 230 V 1LNPE / 50 Hz / 13 A / 3,0 kW
Vandtilslutning: Ballofix 3/4” / 2-5 bar
Dimensioner: 450 mm / 455 mm / 810 mm (BxDxH)

Fordele

• 15’’ touch multimedia skærm
• Optimeret Tevands-, mælke- og kakao-temperatur
• Separat varmt vands udtag så Tevand ikke smager af

kaffe
• Barista funktion – Personlig tilpasning af drikke
• Støjsvag Ditting kværn < 70dB
• Silent espressobryg-technology – Støjsvag brygning
• Fanless power – Ingen støj i standby
• Intelligent el-sparefunktion A++
• Nem rengøring via vejledning direkte på skærmen

Tilvalgsmuligheder

• Eksternt kaffegrums kit
• Stor byggeenhed for ekstra store kopper op til 16oz
• Koldvandsmodul til drikkevand m/u brus
• Underskab eller integreret møbelløsning
• Telemetri via 4G
• Mulighed for Chai Latte
• QR Touchless betjening

KAFFE MED GOD SMAG I MUNDEN

Fast vand
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