
 
 

Ekspres do kawy Victoria Arduino Black Eagle Volumetric 

Maszyna dedykowana do kawiarni serwującej kawę z rangi Specialty. Dzięki niesamowitemu 

designowi oraz unikalnym właściwościom Black Eagle podbił serca wybitnych baristów na 

całym świecie. 

W latach 2015-2020 ten model jest oficjalnym ekspresem Mistrzostw Świata Baristów. 
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Zawarte w nim technologie sprawiają, że jest jednym z najbardziej stabilnych 

temperaturowo ekspresów jak również zachwyca swoją powtarzalnością przy każdym 

espresso. 

Technologia T3®: 

Technologia T3 polega na zainstalowaniu trzech 

niezależnych bojlerów, których temperaturę 

możemy swobodnie programować. 

T1 to bojler główny odpowiadający za 

temperaturę wody oraz parę. 

T2 to bojler „kawy”, który stabilizuje 

temperaturę podczas ekstrakcji. 

T3 to grzałka oraz mały bojler zamontowany 

bezpośrednio nad grupą zaparzającą, dzięki 

któremu wahania temperatury podczas 

ekstrakcji są nie większe niż 0,2 stopnia. 

Wszystkie elementy przewodzące ciepło są 

izolowane, dzięki czemu oszczędzamy również 

energię. 

Dozowanie wolumetryczne: 

Victoria Arduino jako jeden z 

największych producentów ekspresów do 

kawy montuje w nich niezawodne pompy 

wraz ze sterowaniem dozowania. 

Pompa wolumetryczna w tym ekspresie 

pozwala na zaprogramowanie dwóch 

dozowań na każdej grupie, dzięki czemu 

otrzymamy idealne espresso za każdym 

razem 

 

 

 



 

Jakie są zalety takiej ekstrakcji?  

Główna zaleta to powtarzalność. W połączeniu z technologią T3® dozowanie wolumetryczne 

pozwala na ogromną powtarzalność oraz pewność, że gość naszej kawiarni za każdym razem 

wypije idealne espresso. 

Dzięki wyświetlaczowi TFT wraz z obrotowym przyciskiem wyboru barista może zarządzać 

całym procesem przygotowania espresso. Programowalna jest waga naparu, temperatura 

grupy, temperatura oraz ciśnienie bojlera, dodatkowa preinfuzja oraz możliwość wyłączenia 

grupy, która nie jest używana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki obniżonym profilu Black Eagle ułatwia kontakt baristy z gościem kawiarni. Jak każdy 

produkt Vicotrii Arduino przyłożono ogrom uwagi nawet do najmniejszych szczegółów. 

 

Simonelli Group dba o środowisko w trakcie projektowania ekspresów, dlatego Black Eagle 

dzięki użytych w nim częściach oraz izolacji nie traci energii cieplnej, dzięki czemu oszczędza 

energię. Wszystkie materiały są najwyższej jakości i są przyjazne środowisku, czyni to ekspres 

Black Eagle w pełni możliwym poddania recyklingowi. 

Dodatkowo Victoria Arduino pozwala każdemu stworzyć swój własny ekspres Black Eagle 

dzięki możliwości personalizacji. 

 

 



 

Przykładowe możliwości: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Możliwości jest nieskończenie wiele. 

 

 

 



 

 

Dane Techniczne: 

 Wymiary: 825x695x490 mm 

 Moc: 7,6 kW 

 Napięcie: 380 V  
 Pojemność bojlera: 14 litrów 

 Waga: 105 kg 

 Materiał : stal nierdzewna 

 2 grupy  
 Bezpośrednie podłączenie do wody 

 Automatyczny system czyszczenia 

 System SIS  
 Manometry ciśnienia w bojlerze 

 System T3 

 Zawory bezpieczeństwa 

 System Easy Cream ( opcjonalnie )  
 Elektroniczny wyświetlacz 

 Technologia Gravitech  
 System PID 

 Kolby obszyte skóra z systemem Nano-Tech 

 

 

Dostępność: Na stanie lub 6-8 tygodni 

Gwarancja: 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się 

Dostawa: po stronie sprzedającego 

Kurs rozliczenia: Tabela C NBP.pl z dnia wystawienia faktury 

Warunki płatności: do ustalenia 


