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Konstrukcja modułowa
Jeśli chcemy mieć także wodę 
zimną i/lub gazowaną, do modułu 
wody gorącej dodawany jest kolej-
ny z  wodą zimną i/lub gazowaną.

Odkamienianie 
Specjalnie zaprojektowany 
system szybkiego płukania zbior-
ników i ich opróżniania pozwala-
jący na skuteczne odkamienianie.

Energooszczędność 
Funkcja oszczędzania energii włą-
cza się automatycznie po dwóch 
godzinach braku aktywności urzą-
dzenia, obniżając temperaturę 
wody w zbiorniku do 65 °C.  
Po kolejnej godzinie nieaktyw-
ności funkcja grzania zostaje 
całkowicie wyłączona.

Wydajność Pro-Stream pozwala 
napełnić około 215 filiżanek gorą-
cej wody na godzinę. W zaledwie 
5 sekund można nalać ćwierć litra 
wody o temperaturze 98 °C, której 
temperatura jest gwarantowana już 
od pierwszej kropli.

Pro-Stream posiada w opcji wodę 
zimną i gazowaną o wydajności do 
15 l/h.

Najnowocześniejsze na rynku  
ekologiczne rozwiązania  
we włoskim stylu.

Specyfikacja techniczna
Temperatura 

wody 
(°C)

Ilość  
gorącej 

wody (l/h)

Woda  
zimna/ 

gazowana

Pobór  
mocy
(W)

Wymiary  
Sz. x Gł. x Wys. 

(cm)

Waga
(kg)

PRO-STREAM
HOT, COLD &
SPARKLING

98 45 2600 24,2x31,5x40,7 19

3 ÷ 10 - 15 l/h 210 26x30x40,7 18
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Specyfikacja techniczna

Temperatura 
wody (°C)

Woda 
gorąca

Woda 
zimna/ 

gazowana

Pobór 
mocy
(W)

Wymiary  
Sz. x Gł. x Wys. 

(cm)

Waga
(kg)

HI CLASS TOP 
45 IB ACHWG

3 ÷ 10
98 max 13 l/h 45 l/h 1600

34x54x44 32

34x54x110  
podstawa* 23

*opcja dla dystrybutora w wersji wolnostojącej

Jedyny w naszej ofercie z czterema 
rodzajami wody: zimna, pokojowa, 
gazowana i gorąca w jednym 
urządzeniu nablatowym.

Wykonany ze stali nierdzewnej oraz 
hartowanego szkła, z chromowanymi 
detalami dopełni swym wyglądem 
unikatowy design niejednej kuchni. 
Niewątpliwym atutem urządzenia jest 
możliwość regulowania ustawienia 
poziomu wylewki (od 22 do 27 cm), 
dzięki czemu z łatwością nalejesz 
wodę do szklanki, dzbanka czy 
czajnika.

HiClass to ekologiczny dystrybutor, 
dzięki elektronicznemu termostatowi 
pozwalającemu oszczędzać energię 
elektryczną w czasie „stand by”. 

HiClass to urządzenie ergonomiczne 
- duży panel dotykowy z możliwością 
szybkich ustawień oraz monitoro-
wania pracy w czasie rzeczywistym 
(wymiary 129 x 64 mm). Posiada 
funkcję samodzielnej diagnostyki.

Dystrybutory  
najwyższej  
klasy High.

Regulowana wysokość 
wylewki

Sterowanie poprzez ekran 
dotykowy

Woda gazowana

Przycisk blokady poboru 
gorącej wody

Woda zimna

Wyjmowany okapnik  
z opcją odpływu

Woda gorąca


