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Crema 
Crema är en vidareutveckling av en av de mest framgångsrika 
kaffemaskinerna på marknaden – WMF Presto/1400. Smaken 
optimeras för såväl kaffe, espresso och drycker med mjölk.

EGENSKAPER
Crema  är en helautomatisk espressomaskin med två 
bönbehållare vilket gör det möjligt att optimera smaken 
på såväl espresso som vanligt svart kaffe och bland- 
drycker. Crema har dessutom funktionen Basic Milk  
som alltid ger dig tillgång till ett härligt, fluffigt mjölkskum.

DRYCKER
Hela kaffebönor mals kopp för kopp, vattnet pressas
sedan med tryck igenom kaffebädden. 
Crema erbjuder ett brett urval av drycker: färskbryggt 
kaffe, caffe latte, espresso, cappuccino, espresso 
macchiato och den populära flat white. 

INFORMATIONSDISPLAY
Intuitiv 8’’ pekskärm gör det lätt att få en överblick av 
utbudet samtvälja och anpassa drycken efter egen smak.

RENGÖRINGSPROGRAM
Crema sköter praktiskt taget sig själv. Du slipper ägna dig 
åt tidskrävande rengöring för hand. Genom att avsluta 
dagen med det automatiska rengöringsprogrammet kan 
du se fram emot en ren och fräsch maskin med väls-
makande kaffe, varje morgon.

MILJÖVÄNLIGT
Reducerad energiförbrukning, minskad användning  
av kemikalier och uppemot 100% återvinningsbara 
material gör maskinen till en “Grön maskin”.

MJÖLKFÖRVARING
Mjölken som fylls på i mjölkkylen skall vara kyld i förväg 
för att maskinen ska prestera så bra som möjligt.

FINNS I FÖLJANDE KONFIGURATIONER
Miofino Etico (3040)  
Miofino Benefico (3043)

Zoegas Cortile (3818) 
Zoegas Mollbergs (3463)

Lavazza Crema Ricca (4228)  
Lavazza Aroma top (4227)

Tekniska specifikationer
CREMA 

MÅTT  Höjd 675 mm  

 Bredd 325 mm  

 Djup 590 mm 

VIKT ca 35 kg 
EL-ANSLUTNING  230V

AVSÄKRING  16a

EFFEKT 3,35 kW

BÖNHÅLLARE (ESPRESSO) 0,55 kg

BÖNHÅLLARE (KAFFE) 0,65 kg

SUMPBEHÅLLARE*:  ca 50 portioner

ENERGIFÖRBRUKNING/ 

DYGN I VILOLÄGE 1290 Wh/dygn

LJUDNIVÅ <70 dB (A)

MJÖLKKYL  

MÅTT Höjd 344 mm

  Bredd 228 mm

 Djup 469 mm

MJÖLKBEHÅLLAR E 3,5 liter

VIKT 13,5 kg

EL- ANSLUTNING 230 V

MAXEFFEKT 80 W

Crema måste kopplas till avlopp. Om avloppet monteras  
på väggen, bör det sitta direkt bakom kaffemaskinen på  
max 500 mm höjd, då det är självfall från maskinen.
Slanglängd från maskinen: 1200 mm

Slang diameter: 15 mm/25 mm

FLÄKT/SERVICE 
För att kaffemaskinens fläkt skall fungera bör 10 cm bakom
kaffemaskinen lämnas fritt. För att underlätta service av
maskinen bör även 10 cm på varje sida lämnas fritt, minimum
5 cm. För att kunna fylla ingredienser krävs minst 20 cm fritt
utrymme ovanför kaffemaskinen.

*Sump i underskåp finns som tillval.


