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Dalla Corte | Product Overview

TWRÓRCZOŚĆ XT, jego nazwa odzwierciedla precyzję, spójność i kreatywność,
to właśnie sprawia, że się wyróżnia. Możliwość dostosowywania receptur ekstrakcji,
tworzenie niepowtarzalnej wizji kawy i zawsze utrzymywanie pełnej kontroli nad
ekstrakcją.
KONTROLOA KROPLA PO KROPLI Niewiarygodna kontrola przepływu, dzięki ręcznemu
regulatorowi, daje możliwość dostosowania profili ekstrakcji tak, aby zaspokoić wszelkie preferencje.
Kontrola wagi w czasie rzeczywistym daje swobodę baristy i bardziej jednorodny rytm pracy, a nowy
regulator temperatury pozwala maszynie zawsze dostarczać dokładnie taką ilość energii, jaka jest
potrzebna do utrzymania ekstrakcji w pożądanej temperaturze.
UNIKALNE, ZAWSZE Bądź eXTremalne we wszystkim, co robisz. Od przepływu do wyboru
portafiltra. mMżliwość wyboru pomiędzy 58mm portafiltrem a 54mm daje Ci elastyczność,
konsekwencję i personalizację w każdej filiżance.

Temperature
control

Weight
control

Flow
regulation

Dane techniczne

(3 grupy)

wymiary (s x w x d)
waga
pobór mocy (24h-godzinny tryb oczekiwania)
maksymalna moc
moc przyłączeniowa

pojemność bojlera
pojemność grup zaparzających
połączenie szeregowe
system oszczędzania energii (LPS)

940x525x510 mm
88 kg
11,3 kW
6,3 kW
230/240 V 1 Ph,
200/230 V 3, 400 V 3 N
13 l
0,5 l
RS 232/485
TAK

zegar

TAK

oświetlenie przodu i tyłu

TAK

dynamic white

dynamic dark

3 groups

3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DW-400

total white
3 groups

1-MC-DCPROXT-3-TW-400

total dark
1-MC-DCPROXT-3-TD-400

3 groups

DARK WALNUT

white oak
3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DD-400

1-MC-DCPROXT-3-WO-400

3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DN-400

System Kontroli Młynka GCS - połączenie z młynkiem dc one lub dc two
System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocą modułu LAN i
kabla przyłączeniowego dla zespołu młynków - możliwość podłączenia 2 lub 3
młynków dc one
Cool touch - zimna dysza spieniająca
Wood kit - drewniane portafiltry, tamper oraz część obudowy

CLASSIC

STYL Radość z korzystania zaczyna się od designu. Konstrukcja ekspresu zapewnia
użytkownikowi intuicyjną obsługę oraz najwyższą jakość. Ekspres dostępny jest w wielu
wersjach kolorystycznych.
WYDAJNOŚĆ Atrakcyjny, niespotykany wygląd, kolba o średnicy 54 mm zapewnia
optymalną ekstrakcję. Ergonomiczne uchwyty, łatwe i szybkie spienianie mleka oraz
półautomatyczny program czyszczenia dla grupy zaparzającej i bojlera kawowego.

STAŁA JAKOŚĆ, FILIŻANKA ZA FILIŻANKĄ Osobny bojler parowy i grupa zaparzająca z naszą
opatentowaną technologią Multibojler. Ustaw temperaturę z dokładnością do 0,1 stopnia –
znajdź idealną dla siebie temperaturę kawy. Dostępny również z systemem DC (GCS, MCS,
OCS).
STABILNOŚĆ Niezależne od siebie grupy dają możliwość wyłączenia nieużywanych grup
zaparzania lub bojlera. Wszystkie elementy narażone na działanie wody wykonane są ze
stopów bezołowiowych, certyfikowanych przez NSF.

Weight
control

Flow
regulation

Dane techniczne

(3 grupy)

wymiary (s x w x d)
waga
pobór mocy (24h-godzinny tryb oczekiwania)
maksymalna moc
moc przyłączeniowa

pojemność bojlera
pojemność grup zaparzających
połączenie szeregowe

940x525x510 mm
88 kg
11,3 kW
6,3 kW
230/240 V 1 Ph,
200/230 V 3, 400 V 3 N
13 l
0,5 l
RS 232/485

system oszczędzania energii (LPS)

TAK

zegar

TAK

oświetlenie przodu i tyłu

TAK

dynamic white

dynamic dark

3 groups

3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DW-400

total white
3 groups

1-MC-DCPROXT-3-TW-400

total dark
1-MC-DCPROXT-3-TD-400

3 groups

DARK WALNUT

white oak
3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DD-400

1-MC-DCPROXT-3-WO-400

3 groups

1-MC-DCPROXT-3-DN-400

System Kontroli Młynka GCS - połączenie z młynkiem dc one lub dc two
System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocą modułu LAN i
kabla przyłączeniowego dla zespołu młynków - możliwość podłączenia 2 lub 3
młynków dc one
Cool touch - zimna dysza spieniająca
Wood kit - drewniane portafiltry, tamper oraz część obudowy

dc pro

STYL Radość z korzystania zaczyna się od designu. Konstrukcja ekspresu zapewnia
użytkownikowi intuicyjną obsługę oraz najwyższą jakość. Ekspres dostępny jest w wielu
wersjach kolorystycznych.

WYDAJNOŚĆ Atrakcyjny, niespotykany wygląd, kolba o średnicy 54 mm zapewnia
optymalną ekstrakcję. Ergonomiczne uchwyty, łatwe i szybkie spienianie mleka oraz
półautomatyczny program czyszczenia dla grupy zaparzającej i bojlera kawowego.

STAŁA JAKOŚĆ, FILIŻANKA ZA FILIŻANKĄ Osobny bojler parowy i grupa zaparzająca z naszą
opatentowaną technologią Multibojler. Ustaw temperaturę z dokładnością do 0,1 stopnia –
znajdź idealną dla siebie temperaturę kawy. Dostępny również z systemem DC (GCS, MCS,
OCS).
STABILNOŚĆ Niezależne od siebie grupy dają możliwość wyłączenia nieużywanych grup
zaparzania lub bojlera. Wszystkie elementy narażone na działanie wody wykonane są ze
stopów bezołowiowych, certyfikowanych przez NSF.

Dane techniczne

(2 grupy)

wymiary (s x w x d)
waga

730 x 525 x 510 mm
74 kg

pobór mocy (24h-godzinny tryb oczekiwania)

7,9 kW

maksymalna moc

4,3 kW

moc przyłączeniowa
pojemność bojlera
pojemność grup zaparzających
połączenie szeregowe

200/230 V 3, 400 V 3 N
7,5 l
0,5 l
RS 232/485

system oszczędzania energii (LPS)

dołączony

zegar

dołączony

oświetlenie przodu i tyłu

dołączone

KLASYCZNE ALUMINIUM/BIEL

DYNAMICZNA BIEL

2 bloki

2 bloki

1-MC-DC-PRO-2-B-400

KLASYCZNE ALUMINIUM/CZERŃ

ABSOLUTNA BIEL

2 bloki

2 bloki

1-MC-DC-PRO-2-N-400

1-MC-DC-PRO-2-X-400

ABSOLUTNA CZERŃ

INDUSTRAL TYTAN
2 bloki

1-MC-DC-PRO-2-W-400

1-MC-DC-PRO-2-T-400

2 bloki

System Kontroli Młynka GCS - połączenie z młynkiem dc one lub dc two
System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocą modułu LAN i kabla przyłączeniowego
dla zespołu młynków - możliwość podłączenia 2 lub 3 młynków dc one

1-MC-DC-PRO-2-Y-400

evo2

CIĄGŁA EKSTRAKCJA Osobny bojler parowy i grupa zaparzająca z opatentowaną technologią
Multibojler. Ustaw temperaturę z dokładnością do 0,01 stopnia i znajdź idealny smak swojej kawy.
FUNKCJONALNOŚĆ Kolba o średnicy 54 mm, ergonomiczne uchwyty, łatwe i szybkie spienianie
mleka. Możliwość użytkowania urządzenia z zastosowaniem modułów systemu DC (GCS, MCS, OCS).
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII Niezależne od siebie grupy zaparzające dają możliwość wyłączenia
nieużywanych grup zaparzających lub bojlera. Wszystkie materiały zastosowane w Evo 2 gwarantują
idealną stabilność termiczną.
STABILNOŚĆ Wszystkie elementy narażone na działanie wody są stworzone ze stopu bezołowiowego
(CW510L), certyfikowanego przez NSF. Wszystkie materiały konstrukcyjne można poddawać
recyklingowi.
PROEJKTUJ DZIEŃ ZA DNIEM Stwórz własny projekt! Wersja kolorystyczna black board, gdzie
obudowa ekspresu staje się tablicą do pisania, daje nieskończone możliwości dla dużego i małego
artysty. Baw się, pisz, ścieraj i twórz.

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)
waga
pobór mocy (24h-godzinny tryb oczekiwania)
maksymalna moc
moc przyłączeniowa

730 x 510 x 525 mm
67 kg
7,9 kW
4,3 kW
220/400 V 3 N

pojemność bojlera

7,5 l

pojemność grup zaparzających

0,5 l

POŁYSKUJĄCA CZERWIEŃ

ARKTYCZNA BIEL
2 bloki

1-MC-EVODUE-2-W-400

1-MC-EVODUE-2-R-400

BLACK BOARD

MGLISTA CZERŃ
2 bloki

2 bloki

1-MC-EVODUE-2-N-400

2 bloki

1-MC-EVODUE-2-C-400

KWARCOWA SZAROŚĆ
2 bloki

1-MC-EVODUE-2-Q-400

System Kontroli Młynka GCS - połączenie z młynkiem dc one lub dc two
System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocą modułu LAN i kabla przyłączeniowego

mina

OPATENTOWANA TECHNOLOGIA Nasza

opatentowana technologia DFR (Cyfrowa
Regulacja Przepływu) pozwala na elektroniczną kontrolę przepływu wody na każdym
etapie ekstrakcji. Stopień otwarcia zaworu może zostać domyślenie ustawiony cyfrowo z
dokładnością do jednej setnej milimetra,
wstępne zaparzanie można dopasować
zaczynając od poziomu 0 bar.

TWÓJ WŁASNY STYL „Zaprojektuj” swoją kawę!
Stwórz swoją ulubioną kawę, kontrolując osobno każdy etap ekstrakcji. Dźwignia reguluje
przepływ wody przechodzącej przez sprasowaną kawę, aż do osiągnięcia poziomu 9 bar. Gdy
znajdziesz już swoje idealne ustawienie, możesz wybrać automatyczne porcjowanie lub przejść
w tryb ręczny.

WYDAJNOŚĆ Oprócz opatentowanej technologii Multibojler przepływomierz zapewnia idealne,
automatyczne dozowanie. Ekskluzywna aplikacja pozwoli Ci sprawdzić dane i z łatwością
ustawić wszystkie parametry maszyny za pomocą dowolnego urządzenia. Mina współpracuje z
systemem DC (GCS, MCS, OCS).

NIESKOŃCZONE MOŻLIWOŚCI Różne style dla różnych osobowości.
Oprócz nowych, matowych wersji standardowych kolorów – czarnego i żółtego – istnieje
nieskończenie wiele opcji dopasowania wyglądu Twojego ekspresu. Dostępnych jest również
wiele rodzajów drewna, metalu i szkła, jak również jedno- lub wielokolorowe pokrycia w
wersjach prześwitujących i przeźroczystych, matowych i błyszczących. Wszystko zależy od
Ciebie i Twojego stylu!

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)
waga
moc przyłączeniowa
pojemność bojlera
pojemność grup zaparzających

385 x 385 x 410 mm
33 kg
230/240 V jednofazowe, 115 V jednofazowe 50/60 Hz
3l
0,5 l

dozownik wrzątku

dołączony

stałe podłączenie wody

dołączone

ŻÓŁTY

BLACK BOARD

BIAŁY

1-MC-MINA-1-YE-230

1-MC-MINA-1-C-230

1-MC-MINA-1-W-230

Materiały specjalne
S ZK ŁO

DREWNIANA
OKLEINA

CIEMNY DĄB

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

JASNY DĄB

DREWNO
WENECKIE

KAWIARNIA

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

BŁĘKIT COUNTRY

ZIELEŃ COUNTRY

1-MC-MINA-1-Z-230

1-MC-MINA-1-Z-230

Specjalne kolory i materiały dostępne na zamówienie.

System Kontroli Mleka MCS - wymaga specjalnej dyszy do wytwarzania pary
System Kontroli Młynka GCS - połączenie z młynkiem dc one lub dc two
Internetowy System Kontroli OCS - zdalna kontrola za pomocą modułu LAN i kabla przyłączeniowego

Bądź własnym baristą! Kompaktowy, dokładny, wydajny. Nowe Studio to ekspres do
kawy z profesjonalną duszą i domową postawą: pasuje idealnie w domu, w biurze lub w
małych sklepach, kawiarniach i cukierniach. Jest to kwestia wielkości, która została
zredukowana, aby dostosować się do każdego rodzaju przestrzeni, oraz kwestia
najbardziej zaawansowanej technologii Dalla Corte. Jest to również kwestia stylu, dzięki
wielu dostosowaniom kolorów.
Nie ma idealnego espresso, ale jest wiele doskonałych espresso. Teraz możesz zaparzyć
je wszystkie, gdziekolwiek chcesz, nawet w twojej kuchni. Łatwość użycia, stabilność
termiczna i wydajność sprawiają, że Studio to idealne rozwiązanie nie tylko dla
profesjonalistów.
Cyfrowy wyświetlacz do kontroli parametrów; możliwość zaprogramowania
automatycznwgo włączenia/ wyłączenia; program automatycznego czyszczenia: to tylko
niektóre z nowych funkcji, dzięki którym możesz stać się świetnym baristą.

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)
waga
maksymalna moc
moc przyłączeniowa
pojemność bojlera
pojemność grup zaparzających
pojemność zbiornika na wodę
podłączenie do wody

321 x 390,4 x 400 mm
27,5 kg
1970 kW
230/240 V 50-60Hz
1,5 L
0,5 l
4l
Zbiornik (opcjonalne stałe podłącznie)

zegar

TAK

oświetlenie przodu

TAK

WYBIERZ SWÓJ KOLOR!

Czy twoje ściany są ażurowe? Czy jesteś uzależniony od zielonego
lasu? Czy fuksja to twój ulubiony kolor? Nie ma problemu:
obudowa nowego STUDIO może być dostosowana według
Twojego gustu! Wystarczy że wybierzesz jedną z wielu możliwości
palety RAL.
Jeszcze jeden powód, dla którego nowe STUDIO jest idealnym
sojusznikiem dla stylowych baristów.

dc one

NA ŻĄDANIE Wyjątkowo płaskie 65 mm żarna zapewniają precyzyjne mielenie. W pełni
automatyczne wykrywanie pojedynczej lub podwójnej porcji kawy.

KONTROLA Dokładny czas mielenia, aż do trzech cyfr po przecinku, dla możliwie najlepszego
kontrolowania Twojej kawy.
PRECYZJA Element mielący z możliwością elektronicznego dopasowania odległości między
żarnami za pomocą panelu kontrolnego, z precyzją do 0,01 mm.

TEMPERATURA Automatyczny system chłodzenia chroni kawę i żarno przed przegrzaniem.
Zawsze pod twoją kontrolą.

CZAS NA POŁĄCZENIE Można jednocześnie połączyć do trzech młynków z DC pro, jeden z
Evo2, poprzez system DC (GCS, System Kontroli Młynka).

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)

235 x 570 x 300 mm

wydajność mielenia

około 4 g/s

wielkość pojemnika na kawę

1500 g

pobór energii

500 W

moc przyłączeniowa
obroty/min
średnica tarczy mielącej
waga

230/240 V, 115 V
1350 (200 V - 50 Hz) U/min
65 mm
12 kg

system dopasowania granulometrii (GAS)

dołączony

system kontroli żarna (BCS)

dołączony

KLASYCZNA
ALU CZERŃ
1-GR-DC-ONE-2-N-230

KWARCOWA
SZAROŚĆ
1-GR-DC-ONE-2-Q-230

INDUSTRAL TYTAN
1-GR-DC-TWO-2-T-230

KLASYCZNA
ALU BIEL
1-GR-DC-ONE-2-B-230

POŁYSKUJĄCA
CZERWIEŃ
1-GR-DC-ONE-2-R-230

DYNAMICZNA
BIEL
1-GR-DC-ONE-2-W-230

ABSOLUTNA
CZERŃ
1-GR-DC-ONE-2-Y-230

ABSOLUTNA
BIEL
1-GR-DC-ONE-2-X-230

dc two

IDEALNE MIELENIE Doskonała ekstrakcja zaczyna się od idealnego mielenia. Wyjątkowo
płaskie 65 mm żarna, zaprojektowane specjalnie z myślą o espresso, zapewniają wyjątkowo
precyzyjne mielenie.
WYMIARY Dwie różne propozycje kawy na niewielkiej przestrzeni, gotowe i w pełni
dostosowane do użytku. Rozmiar (SxWxD) 319x570x300 mm.

TEMPERATURA Zawsze pod kontrolą. Dzięki czujnikowi temperatury, gdy przekroczony
zostaje ustalony zakres temperatury, włączają się wentylatory silnika, pozwalając uniknąć
przegrzania.
BLOK MŁYNKA Wyposażony w obrotowy system podtrzymania żaren, gwarantujący
utrzymanie równej odległości między elementami tnącymi, co zapewnia jednolite mielenie
kawy.
FUNKCJONALNOŚĆ Różne formy modalności dla każdego młynka: DC Two może pracować
autonomicznie lub być częścią systemu DC (GCS, System Kontroli Młynka).

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)

319 x 570 x 300 mm

wydajność mielenia

około 4 g/s

wielkość pojemnika na kawę

2 x 1000 g

pobór energii
moc przyłączeniowa
obroty/min.
średnica tarczy mielącej
waga

500 W
230/240 V, 115 V
1350 (200 V - 50 Hz) U/min
65 mm
21 kg

system dopasowania granulometrii (GAS)

dołączony

system kontroli żarna (BCS)

dołączony

KLASYCZNA
ALU CZERŃ
1-GR-DC-TWO-2-N-230

KWARCOWA
SZAROŚĆ
1-GR-DC-TWO-2-Q-230

INDUSTRAL TYTAN
1-GR-DC-TWO-2-T-230

KLASYCZNA
ALU BIEL
1-GR-DC-TWO-2-B-230

POŁYSKUJĄCA
CZERWIEŃ
1-GR-DC-TWO-2-R-230

DYNAMIC
ZNA BIEL
1-GR-DC-TWO-2-W-230

ABSOLUTNA
CZERŃ
1-GR-DC-TWO-2-Y-230

ABSOLUTNA
BIEL
1-GR-DC-TWO-2-X-230

MAX

FUNKCJONALNOŚĆ Automatycznie wykrywanie pojedynczej lub podwójnej porcji kawy.
Dopasowanie grubości mielenia z dokładnością do 0,01 mm.

PRZYJAZNY DLA UŻYTKOWNIKA Możliwość pełnego dopasowania czasu mielenia i posiadania
pełnej kontroli nad kawą.

WYDAJNOŚĆ Płaskie 65 mm żarna zapewniają wyjątkowo precyzyjne mielenie. Możliwość
pracy w dwóch trybach mielenia.

NIEWIELKIE ROZMIARY Wyjątkowa wydajność na małej przestrzeni: 160S x 510W x 250D.
DOPASOWANY Dopasuj swój Max: Oprócz standardowych wersji – żółtej i black board –
młynek jest dostępny w szerokiej palecie kolorów i materiałów.

Dane techniczne
wymiary (s x w x d)

160 x 510 x 250 mm

wydajność mielenia

około 4 g/s

wielkość pojemnika na kawę
pobór energii
moc przyłączeniowa
obroty/min
średnica tarczy mielącej
waga

600 g
500 W
230/240 V, 115 V
1350 (200 V - 50 Hz) U/min
65 mm
11 kg

ŻÓŁTY

BLACK BOARD

BIAŁY

1-GR-MAX-2-YE-230

1-GR-MAX-2-C-230

1-GR-MAX-2-W-230

SZKŁO

DREWNIANA
OKLEINA

CIEMNY DĄB

1-GR-MAX-2-Z-230

1-GR-MAX-2-Z-230

1-GR-MAX-2-Z-230

JASNY DĄB

DREWNO
WENECKIE

KAWIARNIA

1-GR-MAX-2-Z-230

1-GR-MAX-2-Z-230

1-GR-MAX-2-Z-230

BŁĘKIT

ZIELEŃ

COUNTRY

COUNTRY

1-GR-MAX-2-Z-230

1-GR-MAX-2-Z-230

Materiały specjalne

Specjalne kolory i materiały dostępne na zamówienie.

