
Em 1938, o barista Achille Gaggia registou a patente que revolucionou a forma como os aromas são extraídos.
de café. Gaggia tinha criado, pela primeira vez, o expresso italiano perfeito, com o seu característico "creme".

A missão de Gaggia hoje em dia permanece a mesma que era então: espalhar a tradição do expresso italiano 
por todo o mundo. Os valores inalteráveis da tradição e profissionalismo da empresa são uma parte intrínseca
de todos os equipamentos de fabrico que atendem às necessidades dos profissionais do café através do
Combinação de tecnologia de ponta e design sofisticado.

A HISTÓRIA DE UMA DAS MARCAS ITALIANAS 
MAIS ICÓNICAS DO SETOR COMEÇOU EM MILÃO
NOS ANOS 30.

EFICIÊNCIA E INIVAÇÃO
CONJUGADAS COM UM 
DESENHO QUE 
PERDURA NO TEMPO

WWW.QUALITYESPRESSO.NET

FICHA  TÉCNICA

(1) Lavazza Blue®, Nespresso®, Espresso Point® and Caffitaly®.

CARACTERISTICAS ELÉTRICAS

Voltagem

Potência máxima absorvida

Potência caldeira

CAPACIDADE

Caldeira
(com permutador de calor de 120 cc)

Depósito de água

ACCESORIOS

Portafiltros para 1 e 2 taças

Filtro de café de 1 e 2 doses

Filtro cego para limpeza

Escova para limpeza do grupo

Portafiltros para capsulas (opcional) (1)

Filtro de café para "Pastilhas" com certificado ESE (opcional)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Botão led frontal ON/OFF

Ecrã LCD a cores de 1,54'

Grupo clássico de café Leva

Saída de vapor de aço inoxidável

Saída de água quente ajustável (para chá e infusões),
que podem ser ajustados dependendo da chávena ou jarro em uso

Possibilidade de encher o tanque de água integrado diretamente
na máquina, ou facilmente removê-la para reenchimento e limpeza

Manómetro indicador da pressão de saída do café

Bomba vibratória

Controlo de temperatura PID

CORES

Branco, com portafiltros brancos

Bronze com portafiltros pretos

1,5 L

2 L

230 V

1615 W

1500 W
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Quality Espresso S.A.U. - Motors, 1-9, 08040 Barcelona - Spain. Tlf.: +34 932 231 200 - Export T: +34 933 946 305  - info@qualityespresso.net 
No interesse do desenvolvimento contínuo, o fabricante reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio as características das máquinas presentes neste folheto.



PARA PEQUENOS
ESPAÇOS DE
ALTA QUALIDADE

 
 

A La Dea é a nova máquina de café de Gaggia Milano,
Ideal para lugares pequenos mas de alta qualida
de como Cafés boutique, lojas de conceito, quiosques 
alta qualidade e bares de cocktails.

A La Dea foi projetada para satisfazer baristas e seus 
clientes amantes de café, oferecendo design intemporal 
em aço inoxidável, componentes e tecnologia 
comprovada em máquinas profissionais
- como o grupo e a caldeira, e o alto desempenho
em um espaço pequeno.

 

DESENHO E
FUNCIONALIDADE

O desenho da La Dea, tanto interno como externo 
é ergonómico e estético. Estes objetivos cruciais
são potenciados por uma seleção de materiais
e soluções tecnológicas.

 

Sem esquecer que a La Dea é mais uma síntese da 
tradiçãoe inovação: dentro de dimensões compactas 
e do desenho minimalista da nossa máquina encontra-se 
a tecnologia e fiabilidade que se pode esperar de cada
Máquina de café profissional Gaggia Milano.
Fazer café nunca foi tão divertido!

Por exemplo, graças ao ecrã LCD a cores
de 1,54 polegadas os utilizadores podem ajustar
e verificar os parâmetros da máquina, como a temperatura
(sistema PID baseado no sistema) e o tempo de extração, 
ou mesmo programar a La Dea para se ligar em uma hora
pré determinada.

DIMENSÕES E PESO

PESO: 25 Kg

/dè-a/,  significa DEUSA, DIVA, ESTRELA
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com formato sublime




