Instant koffie automaten

Optibean:







Heel veel keuze
Makkelijk en heel snel
In alle opzichten gebruiksvriendelijk
Modellen voor kopjes en thermoskannen
Energiezuinig
Design voor iedere omgeving

HEEL VEELSMAAK
Hoe begin jij de dag het liefst? Met een volle cappuccino of een sterke espresso? Smaken verschillen, zeker als het
om koffie gaat. En variatie maakt het leven leuk.
Met de OptiVend kies je op elk moment van de dag precies waar jij zin in hebt.
Ruimte voor 1 tot 6 canisters voor instant ingrediënten
Aparte uitloop voor heet water, zodat thee alleen naar thee smaakt
Heldere display en sterkteregeling
MAKKELIJK, SNELEN ALTIJD KLAAR
De OptiVend is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Hij is gemakkelijk te plaatsen, onderhouden en bedienen. De
techniek en constructie zorgen voor jarenlang probleemloos
gebruik. De OptiVend is er klaar voor. Op elk moment.
De OptiVend kan in korte tijd veel koffie zetten
De Energy Save Mode zorgt voor minimaal energieverbruik tijdens standby
Betrouwbare techniek en duurzame constructie

SPECIFICATIES
Zettijd koffie (120 ml)

5 - 12 sec

Zettijd thermoskan koffie (1,5 ltr)

ca. 60 sec

Uurcapaciteit

ca. 360 koppen à 120 ml / 40 ltr. heet water

Verstelbaar kopjesplateau

100 - 155 mm

Max. aftaphoogte

118 mm | TS 235 mm | TL 355 mm

Inhoud boiler

5,5 liter | 2,7 liter (OVs)

Wateraansluiting

¾"

Betaalsysteem

Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)

OPTIVEND S NG

3 uitvoeringen
Geschikt voor kopjes
Aantal canisters: maximaal 3
Aantal keuzetoetsen: 7
B 248 X D 501 X H 569 mm

OPTIVEND NG
6 uitvoeringen
Geschikt voor kopjes
Aantal canisters: maximaal 6
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 569 mm

OPTIVEND TS NG

8 uitvoeringen
Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: maximaal 6
Aantel keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 686 mm

OPTIVEND S TS NG

1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: 1
Aantal keuzetoetsen: 7
B 248 X D 501 X H 686 mm

OPTIVEND TL NG

1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en (pomp)thermoskannen
Aantal canisters: 1
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 806 mm

OPTIVEND HIGH SPEED NG

1 uitvoering
Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: 2
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 X D 521 X H 686 mm

OPTIVEND HIGH SPEED DUO NG

3 uitvoeringen
Geschikt voor 1 of 2 kopjes / thermoskannen
Aantal canisters: maximaal 5
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 x D 521 x H 686 mm

Bravilor XL
Voor 1 tot 25 gebruikers
Instant koffieapparatuur voor snel een kopje koffie
Keuzes – Koffie - Koffie crème – Cappuccino –
Chocolade - Café au lait - Wiener Melange - Dubbele
espresso - Heet water Optioneel: Decafé
Koffie met een perfecte crèmelaag
Met deze compacte koffieapparatuur heeft u binnen 11
sec. op elk moment van de dag een heerlijke kop koffie
voorzien van een heerlijke crèmelaag. Dankzij de drie
ingrediëntenhouders voor instant ingrediënten biedt
deze koffieautomaat u ook keuzevariaties. Ook heet
water voor thee is natuurlijk direct beschikbaar. Het
unieke mixersysteem zorgt voor een perfecte crème
laag op de koffie.
Compact met weinig onderhoud
De Bravilor XL 333 koffieautomaat is uitgevoerd in
geborstelde RVS en is voorzien van een deur met een
grafisch vormgegeven display met led verlichting.
Deze smalle koffieautomaat neemt weinig ruimte in
beslag en zijn daardoor nagenoeg overal te plaatsen.
Bolero 1 koffieautomaat vraagt weinig onderhoud. Het
reinigen is bovendien uiterst gemakkelijk.

Specificaties
• Uitvoering met 3 transparante ingrediëntenhouders
• Overzichtelijk keuzemenu met ledverlichting
• Zettijd ca. 11 sec. per kopje koffie
• Hoge capaciteit; tot 240 kopjes per uur
• Perfecte crèmelaag
• Reinigingsprogramma en ontkalkingssignalering
• Totaal-en dag teller
• Heet watersysteem minder gevoelig voorkalkvorming
• RVS-boiler (1,5 liter, temperatuur instelbaar 70°-97°C)
• RVS-behuizing
• Vaste wateraansluiting
• 20-230 V/2230 W
• Afmeting 203x429x584mm
Opties/Accessoires
• Onderkast
• Bekerdispencer
• Dubbelwandige thermoskan
• Muntmechanisme

De Cino XtenSa Pro


















wordt aanbevolen vanaf 20 personen
Professional uitvoering
Grote RVS espresso boiler
Variflex® verticale verwarmde brewer doseerbaar tot 15 gram
Transparante 2 kilo beanhopper met bijvul sensor
Optioneel met dubbele uitloop verkrijgbaar (v.a. medio 2014)
Separaat heet water voorziening voor thee of cup a soup
Totaal 10 keuzemogelijkheden
Verlichting in cupstation
Display in 13 verschillende kleuren instelbaar
Perfecte 'in cup' kwaliteit en tevens geschikt voor Coffee 2 Go (> 250 ml)
Diverse opties beschikbaar zoals betaalsysteem en onderkast met doorvoer
Rfid is standaard op de machine aanwezig
Gebruiks – en onderhoudsvriendelijk
Standaard uitgebreid spoelprogramma (demo klik hier)
Volledig te programmeren via de keuzeknoppen of met rheAction software
(optie)
Standaard voorzien van een metalen Coffee Grounds Support

technische specificaties

Cino XtenSa Pro E

zetsysteem:

Variflex™

aantal selecties:

10

preselectie:

ja

aantal containers (max):

5

koffie instant (kg):

0.33

koffiebonen (kg):

2.0

topping (kg):

0.8

chocolade (kg):

2.2

wateraansluiting (inch):

3/8

boilerinhoud (ltr):

0,8

spanning (volt):

230

vermogen (watt):

2100

separaat heet water:

ja

afgifte tijd (sec):

30-55

kan hoogte (mm max):

140

afmetingen (in mm):

H 670 x B 420 x D 563

