
LaCimbali M26

Relax ... it’s Miko coffee



www.mikocoffee.com

LaCimbali M26 SE 2-groeps SE 3-groeps TE 1-groeps TE compact TE 2-groeps TE 3-groeps
Digitaal display • • • •
Verlicht werkblad • • • •
Instelbare koppenwarmer • • • •
Gedoseerd theewater • • • • • •
Stoomkraan 2 2 1 1 1 1
Turbosteam 2 standen 2 standen milk4 milk4
Thermodrive • • • •
Boilerinhoud 10 ltr 15 ltr 5 ltr 5 ltr 10 ltr 15 ltr
Green machine • •
Aansluitvoorwaarde 230/400V 400V 230V 230V 400/230V 400V
H x B x D in mm 548 x 794 x 528 548 x 994 x 528 548 x 450 x 528 548 x 594 x 528 548 x 794 x 528 548 x 994 x 528

141 mm 75 mm

M26 TE 2-groeps Turbosteam

M26 TE compact Turbosteam M26 SE 2-groepsM26 TE 1-groeps Turbosteam

LaCimbali M26
Met de M26 van LaCimbali kiest u zonder moeite de uitvoering die bij uw wensen of beschikbare ruimte past. De M26 is 
verkrijgbaar in een Standard Edition (SE) en een Titanium Edition (TE). Standaard geleverd in Tall Cup variant wat probleemloos 
schakelen tussen diverse hoogten serviesgoed en to-go bekers mogelijk maakt. Beide modellen zijn uitgevoerd in mat 
zwart, maar hebben ieder eigen herkenbare stijlelementen. Zoals we van LaCimbali gewend zijn, is de Standard Edition zeer 
compleet uitgevoerd en uitermate geschikt voor het traditioneel, handmatig opstomen van de melk. Kiest u liever voor 
gemak dan is de Titanium Edition de uitgelezen keuze. De compact en 1-groeps van de Titanium Edition zijn uitgevoerd met 
Turbosteam. Met één druk op de knop wordt de melk automatisch voor u opgeschuimd. De volwaardige 2- en 3-groeps 
machines zijn uitgevoerd met Turbo Milk 4 om vier verschillende diktes melkschuim te creëren. Altijd perfect melkschuim voor 
cappuccino, macchiato of latte art.


