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WMF 1300 S
WITAJ W ŚWIECIE KAWY!

ZA NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU, NIEZAWODNIE I ZAWSZE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Czy to mocne espresso na przebudzenie, łagodne popołudniowe cappuccino czy gorąca czekolada wieczorem, ekspres 
WMF 1300 S spełnia oczekiwania wszystkich koneserów kawy. Poruszanie się po 7-calowym ekranie dotykowym jest 
intuicyjne i przyjazne dla użytkownika, personelu, jak również sprawdza się podczas samoobsługi. Każdy użytkownik 
ww łatwy sposób może uruchomić programy czyszczenia i konserwacji lub ustawić przepisy, obrazy i tonacje kolorów. 
Średnia wydajność 120 liżanek dziennie sprawia, że WMF 1300 S jest idealnym ekspresem dla małych i średnich 
punktów gastronomicznych. Ekspres zapewnia doskonałą wydajność w godzinach szczytu, a w chwilach przerwy 
przechodzi w tryb oszczędzania energii będąc przyjaznym dla środowiska.

Dzięki funkcji pionowego przewi-
jania intuicyjny 7” ekran dotykowy 
umożliwia szybkie i łatwe porusza-
nie się poprzez różne menu - wyra-
nowana ergonomia użytkowania, 
która upraszcza więcej niż tylko 
obszar samoobsługi.  Animowane 
opisy ułatwiają wykonywanie 
procedur serwisowych, a ulubione 
receptury, obrazy i kolory tła można 
łatwo zapisać. Istnieje również 
możliwość dostosowywania wyglą-
du ekranu wyboru napojów dzięki 
możliwości wgrania własnych grak 
lub wyboru z gotowych szablonów.

System telemetryczny umożliwiając wysy-
łanie istotnych danych dotyczących pracy 
urządzeń. Pozwala to na przeglądanie sta-
tystyk sprzedaży i usług w dowolnym 
miejscu i czasie oraz otrzymywanie ostrze-
żeń o np. niskim poziomie składników lub 
konieczności konserwacji (opcja).

WMF 1300 S przygotuje napoje dla 
każdego konesera kawy. Od napojów 
kawowych z mlekiem lub bez, z pianką 
mleczną lub z dodatkiem gorącej cze-
kolady, np.: espresso, ristretto, cappuc-
cino, americano, espresso macchiato lub 
caffè latte - różnorodność napojów jest 
praktycznie nieograniczona.

WYDAJNOŚĆ DZIENNA

120 KAW
BOGATE MENU 

24RECEPTURY
KOMPAKTOWE WYMIARY 
SZEROKOŚĆ/ GŁĘBOKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ

325 / 574 / 670 MM

INTUICYJNY 
PANEL DOTYKOWY

COFFEE CONNECT

BOGATE MENU



Standardowo montowany ogranicznik liżanek zmniejsza nieestetyczne 
rozlania i rozpryski zapewniając prawidłowe umieszczenie każdej liżanki pod 
głowicą wylewki. Tackę ociekową można wyjąć w celu łatwego czyszczenia
i opróżniania.

Głowicę dozowania napojów można ręcznie dostosować do idealnej wysokości 
dla każdej liżanki, kubka lub dzbanka, w zakresie od 60 mm do 169 mm, co eli-
minuje nieestetyczne rozpryski.

Automatyczne czyszczenie aktywuje się w menu ekspresu, a animowana 
instrukcja prowadzi użytkownika przez cały proces. Linia mleczna jest również 
czyszczona i dezynfekowana automatycznie dzięki systemowi Plug+Clean. 
Wystarczy wyjąć adapter ze zbiornika na mleko i umieścić go w gnieździe 
ekspresu. Po uruchomieniu sekcja mleka zostanie przepłukana gorącą wodą
oraz gorącą parą. 

CUP STOP I TACKA OCIEKOWA

Dzięki technologii WMF, system SteamJet podgrzewa każdą liżankę w ciągu 
kilku sekund, wykorzystując moc pary. Dzięki temu każdy napój jest nie tylko 
podawany w idealnej temperaturze, ale także pozostaje gorący na dłużej, 
co zapewnia prawdziwą przyjemność z picia kawy.

REGULOWANA WYSOKOŚĆ WYLEWKI PODGRZEWACZ FILIŻANEK

PODŚWIETLENIE
Ekspres wyposażony jest w zbiornik na wodę (ok. 4 l) lub zestaw do podłącze-
nia bezpośrednio do sieci wodnej.

Ekspres jest wyposażony w diody podświetlające tackę z przygotowywanym 
napojem oraz kolorowe listwy led, których kolor dopasujesz do wnętrza 
Twojego lokalu. Dodatkowo w przypadku np. konieczności napełnienia zbior-
nika na kawę, panele ledowe zaczną ostrzegawczo migać w określonym 
kolorze.

ZASILANIE WODNE

AUTOMATYCZNE CZYSZCZENIE  PLUG&CLEAN



DANE TECHNICZNE

WWW.PRIMULATOR.PL

PRODUCENT ZASTRZEGA PRAWO DO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH BEZ POWIADOMIENIA. WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW PRZYKŁADOWE. PRIMULATOR SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA BŁĘDY W DRUKU ORAZ SKŁADZIE NINIEJSZEJ BROSZURY. 

* Wszystkie podane ceny netto. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Primulator sp. z o.o. zastrzega prawo do zmiany cen oraz do limitowania wielkości sprzedaży poszczególnych towarów. Ulotka nie jest ofertą 
w rozumieniu przepisów kodeksu prawa cywilnego. Cena nie zawiera kosztów transportu i montażu (+185 € netto). Promocyjna ceny lodówki na mleko i ltra do wody obowiązuje tylko przy zakupie razem 
z ekspresem do kawy WMF 1300 S.

BASIC MILKPLUG+CLEAN

LODÓWKA NA MLEKO WMF 9190 3,5 LITRA

EKSPRES DO KAWY WMF 1300 S 
LODÓWKA NA MLEKO WMF 9190 3,5 LITRA
FILTR DO WODY Z GŁOWICĄ EVERPURE CLARIS L

CENA PROMOCYJNA ZESTAWU 

24.900 PLN NETTO*ZE
ST
AW

FILTR DO WODY EVERPURE CLARIS L 

Lodówka o pojemności 3,5 litra dla ekspresów WMF  
z wyjmowanym zbiornikiem na mleko, możliwością 
ustawienia liżanek na lodówce, zamykanymi 
drzwiczkami i wymienną uszczelką drzwi.  

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 228 x 469 x 344 mm  
Zasilanie: 230 V

Claris L oferuje nowy standard technologii ltrowania wody i zapew-
nia nieosiągalną wcześniej możliwość dokładnej kontroli osadów 
kamienia i kwasowości. Pozwala znaleźć równowagę między ochroną 
urządzenia, a osiąganiem wysokiej jakości parzonej kawy. Claris L 
efektywnie łączy zmniejszenie twardości, stabilność w minerały 
i ograniczanie korozji.

Automatyczny system mycia i dezynfekcji sekcji mleka 
zaza pomocą gorącej wody oraz pary. Adapter “Plug+Clean” 
po wyjęciu ze zbiornika na mleko jest podłączany do dedy-
kowanego gniazda w ekspresie. Po uruchomieniu procesu 
mycia sekcja mleka zostanie przepłukana gorącą wodą oraz 
parą. Głowica powinna być myta ręcznie (zanurzenie w roz-
tworze myjącym) co najmniej raz w tygodniu lub częściej, 
o ile zachodzi taka potrzeba.

Automatyczny system spieniania mleka venturi podający
gorące mleko i gorące mleko spienione. Pozwala to na przygoto-
wanie klasycznych kaw, takich jak: cappuccino, latte macchiato 
i latte oraz np. gorącej czekolady ze spienionym i ciepłym 
mlekiem.

WMF 1300 S
WYDAJNOŚĆ DZIENNA/ MAKSYMALNA 

ZASILANIE/ MOC

WYDAJNOŚĆ NA GODZINĘ DIN 18873-21

ESPRESSO/2 ESPRESSO

CAFÉ CRÈME/ 2 CAFÉ CRÈME

CAPPUCCINOCAPPUCCINO

NAPOJE NA BAZIE ŚWIEŻEGO MLEKA 

POJEMNIK NA KAWĘ

POJEMNIK NA CZEKOLADĘ

ZASILANIE WODNE

MASA NETTO

POZIOM GŁOŚNOŚCI

SYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESUSYSTEM CZYSZCZENIA EKSPRESU

1  WYDAJNOŚĆ JEST UZALEŻNIONA OD WIELKOŚCI KUBKÓW, RECEPTURY I KONFIGURACJI. 

                         
      DO 120 KAW

        230 V/ 2 - 2,4 kW

        

        110 / 160 FILIŻANEK

          80 / 92 KUBKÓW

      110 KUBKÓW

                   TAK        

      JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 650 G

      JEDEN O POJEMNOŚCI OK. 1200 G

 ZBIORNIK OK. 4 LITRÓW LUB STAŁE PODŁĄCZENIE DO WODY

        OK. 40 KG

      < 70 DBA

                                  PLUG&CLEAN
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