
Caracteristicas

Produtos relacionados

Para especificações atuais ou outras informações, visite o site www.bunn.com. 

Patentes Aplicadas

INTERNATIONAL

Filtro de papel - Pacote  
Produto nº 20115.0000
Quantidade por caixa - 1000 un

Jarra preta Easy Pour®  
Produto nº 06100.0101
Quantidade 1 
(também em embalagens 

Com 2,3,6,12 ou 24 unidades) 

Jarra laranja Easy Pour®  
Produto nº 06101.0101
Quantidade 1 
(também em embalagens 

Com 2,3,6,12 ou 24 unidades)

Filtro EasyClear® EQ-17-TL                       
Produto nº 30200.1000                                  
                       

Filtro EasyClear® ED-17-TL 
Produto nº 30201.1001 
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Cafeteira automática série AXIOM™ 

• Grande recipiente (5.9 litros) fornece capacidade total de infusão.

• Display digital em Inglês/Espanhol para fácil programação e controle. 
Mostra as medidas métricas ou em inglês.

• A tecnologia BrewWIZARD™ incorpora uma programação simplificada 
com uma tela de LCD.

• Nas áreas com níveis altos de calcificação, a tecnologia BrewLOGIC™ 
calcula o índice de fluxo e ajusta o tempo de infusão para manter o nível 
de extração.

• Ajuste automático de acordo com a variação da pressão da água.

• O volume de extração, a trava de infusão fria e a temperatura do tanque 
são facilmente programados no avançado painel frontal de controle da 
máquina.

• O diagnóstico eletrônico e o dreno do tanque embutido facilitam o serviço.

• A extração do café é controlada com a pré-infusão ou infusão por pulso 
com controle digital de temperatura.

• O funil SplashGard® protege contra a queda de líquidos quentes sobre a 
mão.

• Desligamento automático do aquecedor.

Cafeteira Automática Digital
com LCD

Modelo AXIOM-1L/2U
(Jarra vendida separadamente)

Dimensões: 
48cm A x 21.6cm L x 45.2cm D

Portuguese (Brazil)

Modelo AXIOM-3L
(Jarra vendida separadamente)

Dimensões:  
43.2cm A x 41.9cm L x 45cm D



A BUNN® promove constantemente pesquisas e melhorias em seus produtos. Reservamo-nos o direito de alterar especificações e design de nossos 
produtos sem aviso prévio. Tais modificações não qualificam a troca ou reposição do produto previamente adquirido em nenhuma ciscunstancia.
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Dimensões e especificações
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Modelo             # Produto      Volts   Amps   Watts do aquecedor     W. total    Capacidade    Peso     Cabo*  Agencia 
               do tanque                                    de infusão               de força

AXIOM-1L/2U 38700.0004 230 9 1700 2100 18.8 L/hr. 13.6 kg sim 

AXIOM-3L 38700.0005 230 9 1700 2100 18.8 L/hr. 14.1 kg sim

AXIOM-1L/2U 38700.0006 200 19 3500 3800 28.4 L/hr. 13.6 kg sim

AXIOM-3L 38700.0007 200 19 3500 3800 28.4 L/hr. 14.1 kg sim

Capacidade de infusão: Baseado na temperatura de entrada de água de 15.6ºC a 60ºC por 1.9 litros e tempo de infusão de 4 minutos.

Elétrico: Os modelos de 230V necessitam de 2 fios terra de 220-240V, fase simples, 50/60Hz.
               Os modelos de 200V necessitam de 2 fios terra, fase simples, 50/60Hz.
               Um bloco de terminal interno está configurado para a conexão de um fio terra de 3 pontos.
*Fio de ponta aberta – não há plug

Encanamento: 20-90psi (138-621kPa).  As máquinas vem com um acessório macho de _”.

AXIOM-1L/2U

AXIOM-3L


