
Risteriet & ECM

 
Casa Grinder 

2.995 kr 

Casa Grinder

Automatik

3.695 kr
Kværn til espresso formaling. 

Også velegnet til stempel og filter 

formaling. 

 

Manuel. Smuk og simpel.  

Kværn til espresso formaling. 

Også velegnet til stempel og filter 

Med timer funktion 

dine personlige sett

 
Barista 

11.995 kr 
Modellen hvor der er sparet en smule på det 

der ellers visuelt kendetegner ECM – det dyre 

stilrene stålkabinet.  

 

Effekten her er at prisen er 500 – 1.000 kr 

under de ellers identiske maskiner Mechanika 

IV og Technika IV. 

Ottekantet kabinet, men samme store kraft i 

2,1 liter kobber kedel.  

Risteriet & ECM

   

 

  
Casa Grinder 

Automatik 

3.695 kr 

Casa IV 

6.895 kr 

Kværn til espresso formaling. 

Også velegnet til stempel og filter 

formaling. 

 

Med timer funktion – indstil til 

dine personlige settings.  

Den lille tysker. Simpelt stål look.   

 

1 kedel der manuelt skal aktiveres 

til steam-temperatur. Ventetiden 

på damp til en Cafe Latte er 45-60 

sek. 

1 kedel der manuelt skal aktiveres 

til steam

på damp til en Cafe Latte

sek.

 

 

 
Mechanika IV 

12.495 kr 

Technika

Standard modellen fra ECMs store 

hjemmemaskine linie 

 

2,1 liter kobber kedel 

3,1 liter vandtank 

Vibrationspumpe 

 

Aftagelig top for nem vandpåfyldning 

23,5 kg ren maskinevægt (uden vand) 

Standard modellen fra ECMs store 

hjemmemaskine linie

2,1 liter kobber kedel

3,1 liter vandtank

2-delt top med klap 

23,5 kg ren maskinevægt

 

Risteriet & ECM 

 
Classika II 

8.995 kr 

Storebror til Casa IV.  

 

Større i volumen og kedel. 

1 kedel der manuelt skal aktiveres 

til steam-temperatur. Ventetiden 

på damp til en Cafe Latte er 45-60 

sek. Mulighed for turbo-efekt.    

 
Technika IV 

12.995 kr 
Standard modellen fra ECMs store 

hjemmemaskine linie 

 

2,1 liter kobber kedel 

3,1 liter vandtank 

Vibrationspumpe 

 

med klap for nem vandpåfyldning 

23,5 kg ren maskinevægt (uden vand) 



 
Mechanika Profi 

12.995 kr 
Profi modellen med quick-steam funktion

(joystick i kugleleje med klik for fast position og fuld damp)

 

2,1 liter kobber kedel 

3,1 liter vandtank 

Vibrationspumpe 

 

Aftagelig top for nem vandpåfyldnin

23,5 kg ren maskinevægt (uden vand)

Mechanika Profi IV 

Switchable 

13.995 kr 

 
Den store tysker! 

Profi modellen med switchover! 

 

Switchover: brug vandtanken eller sæt 

maskine til direkte vandtilførsel 

 

2,1 liter rustfri stål kedel 

Rotationsspumpe 

 

Quick-steam function: joystick i kugleleje 

med klik for fast position og fuld damp 

3,1 liter vandtank 

 

Aftagelig top for nem vandpåfyldning 

27 kg ren maskinevægt (uden vand) 

 

 IV Technika Profi

13.495 kr
steam funktion 

for fast position og fuld damp) 

Aftagelig top for nem vandpåfyldning 

(uden vand) 

Profi modellen med quick

(joystick i kugleleje med klik for fast position og fuld damp)

 

2,1 liter kobber kedel

3,1 liter vandtank

Vibrationspumpe

 

2-delt top for nem vandpåfyldnin

23,5 kg ren maskinevægt

 

 

Technika Profi IV 

Switchable 

14.995 kr 

Electronika 

Switchable

 
Den store tysker! 

Profi modellen med switchover! 

 

Switchover: brug vandtanken eller sæt 

maskine til direkte vandtilførsel 

 

2,1 liter rustfri stål kedel 

Rotationsspumpe 

 

Quick-steam function: joystick i kugleleje 

med klik for fast position og fuld damp 

3,1 liter vandtank 

 

2-delt top for nem vandpåfyldning 

27 kg ren maskinevægt (uden vand) 

Profi modellen

display for dine personlige settings

Switchover: 

maskine til direkte vandtilførsel

2,1 liter 

Rotations

Quick-steam 

med klik for fast position og fuld damp

3,1 liter vandtank

2-delt top 

27,2 kg ren maskinevægt

 

           

 
Technika Profi IV 

13.495 kr 
med quick-steam funktion 

for fast position og fuld damp) 

2,1 liter kobber kedel 

3,1 liter vandtank 

Vibrationspumpe 

for nem vandpåfyldning 

23,5 kg ren maskinevægt (uden vand) 

Electronika Profi II 

Switchable 

15.995 kr 

 

Den store tysker! 

modellen med switchover og elektronisk 

display for dine personlige settings 

 

Switchover: brug vandtanken eller sæt 

maskine til direkte vandtilførsel 

 

2,1 liter rustfri stål kedel 

Rotationsspumpe 

 

steam function: joystick i kugleleje 

for fast position og fuld damp 

3,1 liter vandtank 

 

top for nem vandpåfyldning 

kg ren maskinevægt (uden vand) 

 


