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EIGENSCHAPPEN
De Pia Doblo is vormgegeven met 7 duidelijke toetsen op het fraai
verlichte display, voor 6 heerlijke smaakvariaties én heet water voor 
thee of soep.

Deze Pia Doblo kan eenvoudig bijgevuld worden, zonder de au-
tomaat open te maken. De automaat beschikt over een van buiten 
uitneembare lekbak met optische lekbaksensor.

De automaat zal doorgaans op de waterleiding worden aangesloten, 
maar voor locaties zonder vaste wateraansluiting beschikt deze
automaat optioneel over een handmatig vulbare watertank. Deze 
watertank van 4 liter is volledig geïntegreerd in de automaat.

De Pia Doblo heeft een makkelijk te activeren spoelprogramma.

Pia Doblo

De Pia Doblo is een stijlvolle, espresso volautomaat. Met een
uitstekende prijs-prestatie verhouding.

Deze Pia Doblo is standaard leverbaar met verse bonen, cacao en 
topping. 

Moderne vormgeving wordt gecombineerd met een eenvoudige
bediening.

modelwijzigingen voorbehouden

07-18

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 1,8 kW
wateraansluiting:

3/4” (wasmachineaansluiting)
handwatervulling:
4 liter watertank

CAPACITEIT
koffie bonen 3,1 liter
topping 1,6 liter
cacao 1,6 liter
watertank handwater 4,0 liter
afmetingen: (hxbxd) 590 x 305 x 410 mm

van buiten uitneembare lekbak
optische lekbakbeveiliging
opklapbaar koprooster
handwatervulling
spoelprogramma

Pia Doblo
koffie bonen
espresso
café crème
cappuccino
café au lait
cacao
café mocca
heet water
indeling ingrediëntcontainers Bko-top-ca

Pia Doblo

De Pia Doblo kan eenvoudig
bijgevuld worden, zonder de
automaat open te maken.

makkelijk bijvullen

Voor locaties zonder vaste
wateraansluiting beschikt deze
automaat optioneel over een 
handmatig vulbare watertank. 
Deze watertank van 4 liter is 
volledig geïntegreerd in de
automaat.

handwatervulling

= standaard instelling           = optioneel       


