
WMF PRESTO! - WITAJ W ŚWIECIE KAWY!
ZA NACIŚNIĘCIEM JEDNEGO PRZYCISKU, NIEZAWODNIE I ZAWSZE W NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

WMF presto! (WMF 1400), to najbardziej renomowany i popularny na świecie automatyczny ekspres 
do kawy WMF. Charakteryzuje się niewielkimi gabarytami, atrakcyjnym i nowoczesnym wyglądem, 
wyjątkowo łatwą obsługą oraz wysoką wydajnością (do 150 kaw dziennie). WMF presto! podaje 
napoje - od Espresso i Café Crème do Cappuccino, Café Latte, Latte Macchiato, a nawet Milk Choc 
i Chociatto.  

C E N Y 
PROMOCYJNE OD
16.900 PLN*



Funkcja Plug&Clean to opatentowany system łatwego, 
szybkiego i bezpiecznego mycia wszystkich elementów 
ekspresu mających kontakt z mlekiem - dzięki temu 
ekspres spełnia wymagania normy HACCP.  
Plug&Clean dostępny jest w ekspresach podłączonych 
do stałego źródła wody i odpływu oraz wymagane jest 
posiadanie lodówki. 

Claris Ultra oferuje nowy standard technologii filtro-
wania wody i zapewnia nieosiągalną wcześniej 
możliwość dokładnej kontroli osadów kamienia 
i kwasowości. Pozwala znaleźć równowagę między 
ochroną urządzenia, a osiąganiem wysokiej jakości 
parzonejparzonej kawy. Claris Ultra jest pierwszym filtrem na 
świecie, który efektywnie łączy zmniejszenie twardości, 
stabilność w minerały i ograniczanie korozji.

Lodówka WMF o pojemności 3,5 litra.

Cechy:
Wyjmowany zbiornik na mleko, półka na filiżanki, 
zamykana, wymienna uszczelka drzwi.

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

Dane techniczne:
Szerokość: 325 mm
Głębokość:556 mm
Wysokość: 676mm
Moc: 2,2 kW
Zasilanie: 1/NPE-50Hz/230V
Waga: 30-40 kgWaga: 30-40 kg
Rekomendowana wydajność dzienna do 150 porcji 

Zobacz jak działa 
WMF presto! 

*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. Wszystkie ceny netto. Zdjęcia produktów przykładowe. Cena nie zawiera kosztów transportu i montażu. Promocyjna ceny lodówki na mleko i filtra do wody 
tylko przy zakupie razem z ekspresem do kawy WMF presto!.

www.primulator.pl | primulator@primulator.pl

Regulowana głowica w zakresie od 70 
do 180 mm, co pozwala na stosowa-
nie wysokich kubków, szklanek oraz 
termosów.

W wersji bez stałego podłączenia do 
źródła wody ekspres posiada zbiornik 
na wodę o pojemności 4,5 litra.

Duży i łatwo wyjmowany pojemnik 
na fusy ogranicza obsługę ekspresu 
i ułatwia jego czyszczenie.

Napoje są wybierane za pomocą 6 
dotykowych przycisków, które 
posiadają dwie funkcje - łącznie 12 
róznych napojów do wyboru.

Boczne panele WMF presto! 1400
są podświetlane za pomocą diod LED 
co pozwala dopasować kolorystykę do 
wystroju lokalu.

Wyjmowane pojemniki na kawę i 
czekoladę. Przed ich zdjęciem spód 
zostaje zamknięty, co ułatwia 
napełnianie i czyszczenie.

Dotykowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
instruuje użytkownika, jak i pokazuje 
wszystkie operacje oraz informacje 
dotyczące pracy urządzenia.

Dodatkowe informacje

Claris Ultra 500|650,- PLN*WMF 9190|2.500,- PLN*

WMF PRESTO|16.900,- PLN*WMF PRESTO|18.900,- PLN*
zbiornik na wodę 4,5 l 
1 pojemnik na kawę | 1 pojemnik na czekoladę 

filtr do wody z głowicąlodówka na mleko o pojemności 3,5 l

stałe podłączenie do wody
1 pojemnik na kawę | 1 pojemnik na czekoladę 
funkcja automatycznego mycia Plug&Clean 

https://www.youtube.com/watch?v=fSbTPAJ8QJA

