
Capsultimo Due & Due Latte

Relax ... it’s Miko coffee



Capsultimo Due & Due Latte

Koffie & Warme dranken Capsultimo Due Capsultimo Due Latte
Espresso • •
Koffie • •
Cappuccino m.b.v. opstomen melk •
Latte Macchiato m.b.v. opstomen melk •
Warme melk m.b.v. opstomen melk •
Brown cappuccino m.b.v. opstomen melk •
Café Macchiato m.b.v. opstomen melk •
Heet water • •
Stoompijp • -
Geintegreerd melksysteem - •
Technische kenmerken
Afmetingen (H x B X D) in mm 395 x 545 x 435 395 x 795* x 435
Max hoogte (hendel voor capsules en vullen watertank) in mm 395 + 400 = 795 395 + 400 = 795 
Waterreservoir  in L 4 4
Wateraansluiting /waterfilter 3/4" 3/4"
Opvangbak gebruikte capsules met teller 60 60
Aangewezen verbruik per dag 50 à 60 50 à 60
Capaciteit koppen 15 espresso /8 cafe creme 15 espresso /8 cafe creme
Gewicht  in kg 26 26
TFT Display 4,3” 4,3"
Gescheiden boiler voor warm water • •
Aantal groepen voor koffie met apart instelbare temp. 2 2
Spoelprogramma • •
Verbruik per koffiekeuze opvraagbaar op scherm • •
Vermogen 220-240V/50hz/1,9 kW 220-240V/50hz/1,9 kW
Opwarmtijd / na standby 10 min / 2min 30 sec 10 min / 2min 30 sec
Melkkoeler
Afmetingen (H x B X D) in mm - 395 x 240 x 310
Gewicht  in kg - 13
Capaciteit melk in L - 3,7
Display - LCD
Vermogen - 220-240V/50hz/0,15kW

www.mikocoffee.com

Stijlvol genieten van verfijnde espresso… 
Met zijn stijlvol design vormt de Capsultimo reeks dé blikvanger in uw ontvangstruimte, op het directiekantoor of in de vergaderzaal. Met 
deze espressotoestellen bereidt u met de voorgedoseerde capsules koffie snel en eenvoudig een espresso of café crème. De Capsultimo 
beschikt over twee bedienbare koffiegroepen en een aparte uitloop voor heet water. Voortaan geniet u dus ook op kantoor van de 
verfijnde smaak van heerlijke koffiebereiding met een perfecte crema en subtiele aroma’s.

De Capsultimo Due is voorzien van een stoompijp voor het opstomen van melk met behulp van een kannetje. 
Liever met één druk op de knop een Cappuccino of Latte Macchiato bereiden? Dat kan met de Capsultimo Due Latte. Dankzij het 
geïntegreerde melksysteem  in één van de koffiegroepen gaat het maken van een melkspecialiteit als vanzelf. De bijbehorende melkkoeler 
sluit naadloos aan op het espressotoestel en houdt uw verse melk lekker fris.

Voordelen
- Handige hermetische capsules versgebrande espressokoffie
- Gelijktijdig meerdere dranken bereiden
- Gebruiksvriendelijke kleurendisplay 
- Aparte uitloop voor heetwater
- Voorgeprogrammeerde toetsen voor een ruime koffiekeuze 
- Uitneembaar groot waterreservoir of aansluiting op de 

waterleiding 
- Opvangbak voor gebruikte capsules 
- Automatische spoelcyclus met bijgeleverde herbruikbare 

reinigingcapsules

- Meldingen waterniveau, lekbak en capsulebak
- Energiebesparingfunctie instelbaar van 15 min tot 12 uur
- Warme afdekplaat bovenop het toestel geschikt om een tiental 

kopjes voor te verwarmen

Capsultimo Due:
- Stoompijp 

Capsultimo Due Latte:
- Geïntegreerd melksysteem voor verse melk
- Bijbehorende melkkoeler

*Breedte inclusief melkkoeler


