
 

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. 

 

Eskpres do kawy Victoria Arduino White Eagle T3 

White Eagle to kolejny „orzeł” w arsenale Victorii 

Arduino. Dedykowany do kawiarni specialty oraz do 

miejsc o dużym natężeniu ruchu. Dzięki swojemu 

unikalnemu designowi będzie ozdobą każdego 

miejsca, a technologie w nim zawarte pomogą w 

serwowaniu idealnego espresso o każdej porze. 

 

 

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. 

 

 



 

Technologia EasyCream (opcjonalne) 

Kremowe i aksamitne mleko za każdym 

razem? Dzięki Easycream jest to możliwe. 

System ten polega na zainstalowaniu 

kompresora napowietrzającego mleka 

oraz sondy temperatury, dzięki czemu za 

każdym razem otrzymamy taki sam efekt 

końcowy. Opcja dedykowana do miejsc o 

dużych wolumenach sprzedaży bądź 

miejscach o częstej rotacji pracownika z 

brakiem możliwości szkolenia. 

 

 

Dysze steamerów Cool Touch 

Łatwiejsze czyszczenie i ochrona przed 

poparzeniami. Powłoka Cool Touch na 

dyszach steamerów zapewnia 

wygodniejsze czyszczenie po procesie 

spieniania mleka oraz ochronę przed 

oparzeniem. 

Dźwignie steamerów typu Push&Pull 

pozwalają na bardziej ergonomiczną 

pracę, bez konieczności przekręcania 

pokręteł. 

 

 

 

 

 

 



 

Wyświetlacz TFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łatwy w obsłudze i przejrzysty wyświetlacz TFT pozwala na kontrolowanie wszystkich 

parametrów ekspresu od temperatury, ciśnienia bojlera, przez dozowanie aż do rozwiązań 

ekologicznych czyli wyłączenia grupy, która nie jest używana.  

Podwyższone grupy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wersje kolorystyczne i wyposażenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dane techniczne: 

White Eagle T3 

 Wersja automatyczna 

 Moc: 7600 W 

 Zasilanie: 230/380V 

 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 825x510x660 mm 

 Waga netto/brutto: 74/90 kg 

 Pojemność bojlera: 14 l 

 T3 

White Eagle Digit: 

 Wersja automatyczna 

 Moc: 4500 W 

 Zasilanie: 230/380V 

 Wymiary (szer. x wys. x gł.): 825x510x660 mm 

 Waga netto/brutto: 71/87 kg 

 Pojemność bojlera: 14 l 

 

Dostępność: Dostępne na stanie lub 6-8 tygodni 

Gwarancja: 12 miesięcy z wyłączeniem części szybkozużywających się 

Warunki dostawy: Na koszt sprzedającego 

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

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


