
Coffee-Tech Engineering dükkan tipi 
kahve kavurma işlemi için üretilmiş ilk 
duman giderme sistemi olan Avirnaki'yi 
(İbranice'de “temiz hava”) sunar. Devrim 
niteliğindeki bu makine, kapalı alanda 
kavurma işlemini herkes için erişilebilir 
kılmaktadır. Avirnaki sayesinde artık 
fazla yer kaplayan, karmaşık ve pahalı 
havalandırma sistemlerine ihtiyaç yok. 
Avirnaki kavurmacıların gerçekten 
önemli olan şeye odaklanmalarını sağlar: 
Kavurmak. 

Artık dükkanınızda kahve kavurmak 
basit, güvenli ve uygun fiyatlı olabilir. 
Avirnaki çevre dostu bir duman tutma 
sistemidir. Bu makine dumanı içine 
çeker ve temizlenebilir, çıkarılabilir, tam 
akışlı yakalama alanlarına yönlendirir. 
Dumanın içindeki zararlı maddeleri katıya 
dönüştürür ve bunları da temizlenebilir 
alanlarda toplar. Bu katılar daha sonra 
tüm akıştan ayrıştırılır. Sonuç ise temiz, 
arıtılmış bir havadır. Sistem ayrıca egzoz 
gazı sıcaklığını yaklaşık olarak %70 
oranında azaltır.

Avarnaki düşük enerji tüketimi ve kolay 
bakım konusunda üstün bir elektrikli 
cihazdır. Elektirikle ayarlanmış hava akımı 
kavurma sürecinin tamamı boyunca devamlı 
yüksek performans sağlar.
Periyodik temizleme ve bakım gerektiren 
havalandırma cihazları ve bacaları, kötü bir 
havalandırmadan kaynaklanan düşük kaliteli 
kavurmaların başlıca sorumlusudur ve doğal 
olarak yangın tehlikesi de çok yüksektir. 
Avirnaki bütün bu sorunları yok eder. Bakımı 
çok kolaydır ve tamamen kullanıcının 
insiyatifindedir. Sadece musluk suyu ve 
çevre dostu temizleyiciler yeterlidir.
Avirnaki perakende satış mağazaları, 
süpermarketler, alışveriş merkezleri ve 
taze kahve servis edilen diğer mekanlarda 
kavurma için kullanıma uygundur. Avirnaki, 
Coffee-Tech Engineering'in gelişmiş dükkan 
ve laboratuvar tipi kavurucuları ile birlikte 
en iyi şekilde çalışır, fakat aynı zamanda her 
türlü dükkan tipi kavurucu ile çalışmak için 
de uygundur. 

Coffee-Tech 
Engineering 
Hakkında 
Coffee-Tech Engineering ticari kahve 
kavurucularından ev kavurucularına 
kadar geniş bir yelpazede nitelikli kahve 

Dumansız dükkan tipi kavurma

Avirnaki dünyası için kavurma ekipmanları üretme 
konusunda uzmanlaşmıştır. Kahvesever 
teknoloji uzmanları ve tasarımcılar 
tarafından kurulan şirketimiz gelenekleri 
ve artizan kavurma uzmanlığını son 
teknolojiyle buluşturarak, piyasadaki 
en zarif ve yüksek teknolojili kahve 
kavurucularını yaratmasını bilmiştir.

Teknik 
Özellikler

Malzemeler: 
100% metal gövde

Kalite ve güvenlik 
uyumluluğu: 

 , RoHS, EMC 

Elektriksel Özellikleri:
220-240 V 50/60 Hz. 500 W 
Tek faz

Sıcaklık Çıkışı: 
40°c

Boyutlar:
42 (g) X 72 (d) X 91 (y) cm  
17 (g) X 28 (d) X 36 (y) inch

Ağırlık:
71 kg   (154 lb)


