
DATOS TÉCNICOS / DADOS TÉCNICOS

C2 / DT2 C3 / DT3 C4 / DT4

Dimensiones L x P x H (mm/in)
Dimensões W x D x H (mm/in)

855 x 570 x 597
33,7 x 22,4 x 23,5

1055 x 570 x 597
41,5 x 22,4 x 23,5

1255 x 570 x 597
49,4 x 22,4 x 23,5

Peso (kg)
Peso (kg)

86 kg 104 kg 125 kg

Potencia instalada a
Potência instalada a

220-240V3~
380-415V3N~
50-60Hz (W)

4200 - 5000 6300 - 7500 6300 - 7500

Potencia instalada a
Potência instalada a

208-240V
60Hz (W) 3500 - 4700 5400 - 7200 5400 - 7200

DESENHOS TÉCNICOS / DESENHOS TÉCNICOS

CLASSIC DOSATRON

Cada grupo cuenta con una tecla para la dispensación 
continua ON/OFF
Cada grupo possui uma tecla para a distribuição contínua 
ON/OFF

Cada grupo cuenta con cuatro teclas de selección dosificadas y 
una para la dispensación continua ON/OFF
Cada grupo possui quatro teclas de seleção doseadas e uma 
para a distribuição contínua ON/OFF

2 vaporizadores de acero inoxidable
2 lanças vapor em aço inox

2 vaporizadores de acero 
inoxidable
2 lanças vapor em aço inox

Versión TurboSteam Cold
Touch:1 tubo Vaporizador
+ TurboSteam Cold Touch
Versão TurboSteam Cold 
Touch: 1 lança vapor
+ TurboSteam Cold Touch

Dispensador de agua caliente de acero inoxidable 
(dispensación continua)
Distribuidor água quente em aço inox
(distribuição contínua)

Dispensador de agua caliente de acero inoxidable 
(dispensación dosificada - 3 selecciones)
Distribuidor água quente em aço inox
(distribuição doseada - 3 seleções)

Thermodrive (de serie en los mercados fuera de Italia)
Thermodrive (de série nos mercados extra Itália)

Pantalla gráfica
Ecrã gráfico

Cuadro de mandos fácil de programar y ergonómico
Painel de controlo de programação fácil e ergonómico

Opcional: iluminación y personalización pantalla publicitaria
Opcional: iluminação e personalização do ecrã publicitário

Opcional: EDS, iluminación y personalización pantalla 
publicitaria; tarjeta SD, Wi-FI, Bluetooth
Opcional: EDS, iluminação e personalização do ecrã 
publicitário; SD card, Wi-FI, Bluetooth


