
 

Victoria Arduino to włoski producent ekspresów oraz młynków do kawy, który swoje tradycje 

pielęgnuje od 1905r. Dzięki współpracy z wieloma uniwersytetami oraz ośrodkami 

badawczymi stał się jednym z najbardziej popularnych producentów. Ekspresy tej marki 

nieprzerwanie od 2015r. są oficjalnymi ekspresami Mistrzostw Świata Baristów. 

Ekspres do kawy Adonis. 

Ekspres do kawy Adonis 

marki Victoria Arduino to 

ukłon w stronę designu oraz 

klasyki. Dzięki swojemu 

wyglądowi podbił serca 

wielu baristów oraz 

miłośników kawy na całym 

świecie. Lecz wygląd to nie 

wszystko, więc Adonis kryje 

w sobie wiele nowatorskich 

rozwiązań ułatwiających 

codzienną pracę baristy. 

Panel przycisków 

Unikatowy panel przycisków 

przypominających liście jest łatwy w 

obsłudze. Dzięki jego pozycjonowaniu 

na grupie zaparzającej każdy ruch jest 

łatwy i przyjemny. Victoria Arduino od 

lat pracuje z najlepszymi baristami i to 

dzięki nim ekspresy te są tak 

ergonomiczne. Oprócz przycisków 

takim przykładem są dźwignie 

Push&Pull przy dyszach pary. 

 

 

 

 



 

Easy Cream 

Adonis może być wyposażony w innowacyjny system 

Easy Cream, który pozwala każdemu tworzyć idealnie 

spienione mleko do aromatycznego cappuccino czy 

latte. System polega na zainstalowaniu kompresora 

za dyszą steamera oraz sondy temperatury. W 

pierwszej fazie kompresor wprowadza powietrze 

oraz parę do mleka tworząc jego teksturę, a w 

drugiej części mleko jest już tylko podgrzewane. 

Idealne mleko za każdym razem. 

 

 

 

 

Ekstrakcja najwyższej jakości 

Dzięki systemowi HEES (High Efficiency Extraction 

System) nasze espresso zawsze będzie idealne, 

kremowe oraz aromatyczne. System ten zapewnia 

optymalne wyekstrahowanie wszystkich 

szlachetnych cząsteczek zawartych w zmielonej 

kawie. Z każdej mieszanki jakiej używamy 

stworzymy espresso z stabilną i utrzymującą się 

cremą. 

 

 

 

 

 

 



 

Temperatura 

Dzięki innowacyjnemu systemowi kontroli temperatury PID możemy być pewni, że 

temperatura bojlera oraz wody będzie zawsze stabilna. Dzięki niemu możemy również 

sterować nią z poziomu panelu obsługi. 

Dzięki oprogramowaniu ekspresu Adonis możemy kontrolować czas ekstrakcji każdej z grup. 

System automatycznego mycia zaoszczędza nasz czas w codziennej konserwacji urządzenia. 

Możliwość ustawienia czasów włączenia i wyłączenia urządzenia, oszczędzamy energię. 

System prowadzenia elektroniki wewnątrz ekspresu zapewnia powtarzalność ekstrakcji. 

 

 

 



 

Adonis dostępny jest w dwóch wersjach: 

Adonis Style czyli wersja podwyższona oraz Adonis Core czyli obniżona. 

Dzięki takiej personalizacji możesz zdecydować w jakim miejscu ekspres będzie wyglądał 

najlepiej. 

Dodatkowa personalizacja to kolory oraz uchwyty kolby, które można zamówić pod kolor 

urządzenia. 

 

 

 

 

 



 

Dane Techniczne 

Adonis Style 

Nazwa 2 grupy 3 grupy 

Wymiary SZxGxW 860x570x630mm 1090x570x630mm 

Pojemność bojlera 14l 17l 

Moc 4500W 5200W 

Napięcie 230/380V 230/380V 

Waga 97 kg 118 kg 

 

Adonis Core 

Nazwa 2 grupy 3 grupy 

Wymiary SZxGxW 860x570x630mm 1090x570x630mm 

Pojemność bojlera 14l 17l 

Moc 4500W 5200W 

Napięcie 230/380V 230/380V 

Waga 97 kg 118 kg 

 

 

 

Dostępność: Na stanie lub 6-8 tygodni 

Gwarancja: 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się 

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

Dostawa: Po stronie sprzedającego 

 


