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ANVäNdArGräNssNITT

.  bakgrunDsbelyst valpanel (soft touch technology) meD 12   
 programmerbara val som kan konfigureras som Direktval eller  
 förval.
.  Display yta för införanDe av färska kaffebönor eller för   
 profilering/branDing.
.  akustisk signal viD leverans.
.  32 siffrig alfanumerisk Display.
.  170 mm högt leveransområDe meD belysning lämpligt för mugg  
 eller kanna och hopfällbar espressokopp stöD.

prEsTANdA För EN EFFEKTIV OCh GOd KAFFEsErVErING.
LEI sA, halvautomatiska OCs maskin finns i kaffe från bönor och instant version med
12 tryckknappar som kan konfigureras som direktval eller förval.

TEKNOLOGI

leD, lågspännings 
belysning

patenteD
espresso group

energi spar läge



LEI sA
TEKNIsKA EGENsKApEr

STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac – 50 hz / 120 Vac – 60 hz
INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24 Vdc,
förutom värmeslingan, pump och fläkten dessa får
230 Vac – 50 hz eller 120 Vac – 60 hz
MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmetank version
2.80 kW dubbla värmetank espresso version
2.25 kW instant version
VATTENANSLUTNING

Koppling = 3/4’’
Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar

BETALsYsTEM
.  Kompatibel med myntläsare eller cashless system. protokoll  
 pararell ,ExE ,MdB.

TILLBEhör
.  utrustat underskåp.
.  Gratispanel.
.  rs232 module. 
.  ExE/MdB kit.
.  Visual smart programmer speed som möjliggör att man kan ladda
 upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och  
 försäljningsstatistik utan en pC.

MILJö
.  Bakgrundsbelyst knappsats med led.
.  I enlighet med rOhs och WEEE.

EGENsKApEr
.  stor flexibilitet för konfiguration och ett brett utbud av versioner  
 med vattenskopplad försörjning eller med autonom tank.
.  Mixers och ångpannan är extraherbara för att göra   
 underhållsarbeten lättare.
.  standard boiler för espresso: 1500 W - 150 cc. dubbel boiler  
 tillgängliga genom att lägga till en boiler på 700 W - 180 cc för  
 högre prestanda (stor kopp).
.  Boiler för Instant: 2000 W - 3.6 liter.
.  spillbricka: 1.9 liter med synlig signal för maximal spillvattennivå.
.  sumpbehållare: 60 puckar med räkneverk i programering.
.  Autonom tank: 3.6 liter vatten finns placerade bakom   
 produktkanistrar och med möjlighet att fylla med dörren stängd.

prOduKT KApACITET
  single kanister dubbel kanister
Kaffebönor 0.80 kg  -
Instant kaffe 0.45 kg  -
Granulerad Mjölk 0.55 kg (1.75 Lt) 1.40 kg (3.5 Lt)
Whitener  1.20 kg (1.75 Lt) 2.90 kg (3.5 Lt)
Choklad  1.30 kg (1.75 Lt) 3.00 kg (3.5 Lt)
Citron te  2.00 kg (1.75 Lt)  -
Te  1.00 kg (1.75 Lt) -
soppa  1.25 kg (1.75 Lt) -
socker  1.70 kg  -

VERSIONER
LEI SA

E3s EsprEssO
sINGLE BOILEr *

E3s EsprEssO
duBBEL BOILEr *

I5s INsTANT *

KAFFEBöNOr 1 1 -

INsTANT KANIsTrAr 3 3 5

MÅTT h 625 mm x B 395 mm x d 580 mm VIKT 31,5 kg

UNdERSKÅp h 900 mm x B 400 mm x d 590 mm

lei sa
espresso

1.  tea
2.  kaffe
3.  mjölk
4.  choklaD

lei sa
instant

1.  socker
2.  kaffe
3.  choklaD
4.  mjölk

5.  tea

1 2 3 4 1 2 3 4 5

* alla modeller finns med manuell vattentank

specifikationer och teknisk information som anges i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Zd-LEI sA-Ed12/2012/sV
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