




VA358
WHITE
EAGLE

VA358 White Eagle is the synthesis of our 
daily commitment to offer coffee shops 
efficient, reliable and consistent espresso 
coffee machines.

VA358 White Eagle là giải pháp hiệu quả cho 
quán cà phê, chiếc máy pha cafe gói trọn mọi 
giải pháp để tạo nên tách cà phê chất lượng và 
đẳng cấp.

ĐỒNG NHẤT

ĐÁNG TIN CẬY
HIỆU QUẢ VÀ

CHẤT LƯỢNG



Công nghệ đảm bảo ổn định nhiệt độ nước tối đa

Chất lượng của tách espresso chịu tác động từ nhiệt 
độ nước và T3 chính là công nghệ ổn định nhiệt độ 
nước hiệu quả nhất hiện nay. Trải qua nhiều bài 
kiểm tra nghiêm ngặt từ các Barista chuyên nghiệp 
trên thế giới đã chứng minh T3 là công nghệ tốt nhất 
thị trường. Đó là lí do tại sao nó trở thành chiếc máy 
pha cà phê được sử dụng trong giải vô địch Barista 
thế giới. 

The technology that ensures maximum 
temperature stability of the espresso machine.

The quality of a good espresso comes 
through a correct extraction water temperature. 
T³ technology ensures a   control 
of the temperature, in each delivery phase. 
Strict competitive tests demonstrated T³ 
is the best technology on the market. That’s 
why it is used in the WBC world competitions. 
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Công nghệ mới đánh form sữa nhanh chóng và 
chuyên nghiệp. 

Công nghệ Easycream giúp Barista tạo được ly 
cappuccino béo mịn và lớp flatwhite tuyệt hảo, 
chuẩn xác ở mọi thời điểm. Dựa vào nhu cầu của 
các quán cafe thời thượng, công nghệ EasyCream ra 
đời chính là chìa khóa mang đến sự đồng nhất cho 
mọi tách cà phê.

The new technology for frothing milk  
fast and professionally.

The Easycream technology allows each barista to 
create creamy cappuccinos and excellent flatwhite 
every and each time. We transferred the experience 
of the best in technology to ensure more and more 
consistent cups to coffee shops.

CÔNG NGHỆ 
EASYCREAM







VÒI HƠI CÁCH NHIỆT
Hệ thống sáng tạo đảm bảo vệ sinh và ngăn ngừa bỏng.

Vệ sinh dễ dàng và an toàn hơn cho Barista. Vòi hơi cách nhiệt mới được cài đặt 
trong VA358 White Eagle luôn được làm mát, ngay cả khi đang đánh sữa.  
Điều này giảm thiểu rủi ro không đáng có cho barista và tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình làm sạch cặn sữa.

COOL TOUCH STEAM WAND
The innovative system that grants cleanliness and prevents burns.

Easier cleaning and more safety for the barista. 
The new cool touch wand installed on the VA358 White Eagle is always cold, 
even when delivering steam. It eliminates any risk of scalding for the barista 
and facilitate cleaning operations because of milk encrusting lack.





Tất cả thông tin máy pha espresso hiển thị 
trên màn hình TFT. 

Barista có thể điều khiển máy với màn hình 
TFT thông qua việc thiết lập ở tất cả các bước 
như: thời gian chiết xuất cà phê, nhiệt độ máy 
pha, áp suất nồi hơi, bộ phận gia nhiệt và
chế độ tiết kiệm năng lượng. 
Cần gạt kéo và đẩy thông minh giúp việc 
đánh sữa trở nên nhanh chóng và an toàn. 

All the espresso machine informations 
in a TFT display.

Baristas have full control of the machine 
thanks to a TFT display. Baristas can set 
and monitor shot time, brewing temperature, 
group temperature, boiler pressure, 
extra pre-infusion and energy saving.
The Push&Pull lever system lets the barista 
obtain steam in a quick and safety way.

QUẢN LÝ DỄ DÀNG



T3 T3
Công nghệ EasyCream  
Vòi hơi cách nhiệt
Đầu chiết xuất cao hoặc thấp

T3
Easycream
Cool touch wand
Tall or low groups

VA358 White Eagle có sẵn 2 phiên bản: 
với công nghệ T3 và công nghệ PID một nồi hơi. CẤU HÌNH



DIGIT Công nghệ EasyCream  
Vòi hơi cách nhiệt
Đầu chiết xuất cao hoặc thấp

Easycream
Cool touch wand
Tall or low groups

VA358 White Eagle is available in two versions: 
with T³ technology and single-boiler PID technology.CONFIGURATIONS



RAISED GROUP LOW GROUP 



COLORS



ĐẠI BÀNG SẴN SÀNG SẢI CÁNH
Một thiết kế tuyệt hảo bằng nhôm và thép đúc nguyên khối. Trên thân máy được khắc 
hoạ tựa như cánh đại bàng. Không chỉ mang trên mình một hình dáng mới mạnh mẽ, 
White Eagle còn chứa đựng cả công nghệ tiên tiến và thiết kế thông minh giúp Barista 
thao tác dễ dàng, nhanh chóng tạo ra những tác phẩm cà phê độc đáo.
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It's a machine completely built in steel and aluminum. The sides are made 
of aluminum slats that give the hull the look of an eagle wings. All controls 
are designed to blend aesthetics and functionality, with particular attention given 
to ergonomics, to ensure the barista can work quickly, comfortably and safely.

AN EAGLE READY TO FLY



GROUP NUMBER T3 DIGIT
2 groups 3  groups 2  groups 3 groups

 Body Stainless steel with chromed 
and painted aluminium
•

     

•

     

•
Stainless steel with chromed 
and painted aluminium
•

     

•

     

•
Stainless steel with chromed 
and painted aluminium
•

     

•

     

•
Stainless steel with chromed 
and painted aluminium
•

     

•

     

•

 

Voltage 208-240 V 50-60 Hz 
380 TRIF 50 Hz

208-240 V 50-60 Hz 
380 TRIF 50 Hz

208-240 V 50-60 Hz 
380 TRIF 50 Hz

208-240 V 50-60 Hz 
380 TRIF 50 Hz

Power 7600 W 9500 W 4500 W 5200 W

Dimensions
825 - 32 8/16” 1055 - 41 8/16” 825 - 32 8/16” 1055 - 41 8/16”

640 - 25 3/16” 870 - 34 4/16” 640 - 25 3/16” 870 - 34 4/16”

510 - 20 1/16” 510 - 20 1/16” 510 - 20 1/16” 510 - 20 1/16”
Dimensions P (mm-in) 660 - 26 1/16” 660 - 26 1/16” 660 - 26 1/16” 660 - 26 1/16”
Dimensions PA (mm-in) 370 - 19 9/16” 370 - 14 9/16” 370 - 14 9/16” 370 - 14 9/16”
Net weight (kg-lb) 74 kg / 163 lb 95 kg / 209 lb 71 kg / 156 lb 91 kg / 200 lb
Gross weight (kg-lb) 90 kg / 198 lb 115 kg / 253 lb 87 kg / 191 lb 111 kg / 244 lb

 
Steam boiler

Capacity (l) 14 l 17,3 l 14 l 17,3 l

Materials Thermal 
insulated stainless COPPER

Thermal 
insulated stainless COPPER

COPPER COPPER

 
Coffee boiler

Capacity (l) 0,7 l 0,7 l - -

Materials - -

 
Hydraulics

• • • •

• • • •
Pressostat Digital Digital Digital Digital
Automatic water level • • • •

Volumetric pump • • • •

External pump pressure adjustment • • • •

Volumetric dosage •

Gauge (bar pump) • • • •

Gauge (boiler) Electronic Electronic Electronic Electronic

L 825
LA 640

L 1055
LA 870

H 510

P 660
PA 370

groups2 3  groups

Dimensions L (mm-in)

Dimensions LA (mm-in)

Dimensions H (mm-in)

Thermal 
insulated stainless COPPER

Thermal 
insulated stainless COPPER

Security valve

No-vacuum valve

• • •



GROUP NUMBER T3 DIGIT

Group
Group temperature adjustment • • - -

 High Efficiency Extraction System • • • •

Raised groups • • • •

Teflon filter holder + easy clean spout

Filter holder leather + teflon + easy clean spout

Teflon pavillon •

Vapore
Steam

N. steam wands 2 2 2 2

Stainless steel • • • •

Cool touch wand

Easy Cream wand

Hot water
N. wand 1 1 1 1

Hot water economiser • • • •
Hot water dosage • • • •

 
Cup warmer

On-Off electric • • • •
Programmable temp. • • • • 

 
Electronic

TFT display • • • •
On/Off • • • •

Partial/total counter • • • •

• • • •

Automatic cleaning program • • • •

Shot time • • • •

Temperature/pressure steam boiler • • • •

Brewing water temperature • • - -
Group temperature • • - -

Easycream: Milk temperature        

Easycream: Steam temperature programming • • • •

Coffee temperature programming • • - -

Group temperature programming • • - -

Maintenance program • • • •

groups2 3  groups 2  groups 3 groups

Check control
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