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 De pure smaak van versgemalen koffie 

 Gebruiksvriendelijk in alle opzichten 
 Energiezuinig en volledig opgebouwd uit duurzame materialen 

 Kies uit vele espressovarianten zoals cappuccino, café latte en latte macchiato 
 Materialen en constructie zijn gericht op minimaal onderhoud 

 Ideaal voor gebruik in kantoor, hotels, ziekenhuizen, zorghuizen, scholen, en meer! 

 De Standaard voor Bean-to-Cup 
 De bewezen techniek zorgt voor betrouwbaarheid 

 Volledig opgebouwd uit duurzame materialen 
 Met het energielabel A+ is de OptiBean zuinig met energie 

 
Krachtige espresso, volmaakte cappuccino of gewoon hele lekkere koffie. Het gaat om smaak, de pure smaak van 

versgemalen koffie. Die creëer je met de OptiBean van Animo. Hij maalt de bonen en zet authentieke espresso. De 

OptiBean is er voor genieters, voor puristen, mensen die houden van echte verse koffie. De OptiBean van Animo: The 
standard for bean-to-cup. 

 
SMAAKVOLDESIGN 

Bij de OptiBean zit de smaak niet alleen in de koffie. Ook het apparaat zelf mag gezien worden. Met zijn strakke 

lijnen, LED verlichting en hoogwaardige afwerking is de OptiBean een stijlvolle eyecatcher in elk interieur. 
 

Helder LED / OptiLight verlichting kan geheel naar eigen voorkeur worden ingesteld 
Het display en keuzetoetsen zijn uitnodigend en vriendelijk 

Verkrijgbaar in vele verschillende kleuren 
 

DUURZAMEKWALITEIT 

De beste koffie is ook een kwestie van techniek. Het Zwitserse maalwerk en het Italiaanse zetsysteem in de OptiBean 
zorgen samen voor een perfecte espresso. 

De OptiBean is niet alleen technisch perfect, hij is ook duurzaam. De materialen en de constructie garanderen 
jarenlang probleemloos gebruik. Bovendien is hij zuinig met energie. Dat is mooi voor jou en voor het milieu. 

 

  



 

SPECIFICATIES 

Zettijd koffie (120 ml) 25 - 30 sec. 

Uurcapaciteit ca. 120 koppen à 120 ml / 14 ltr 

Aansluitwaarde 220-240V / 50-60Hz / 2275W 

Verstelbaar kopjesplateau 60 - 115 mm 

Max. aftaphoogte 167 mm 

Rotatiepomp (Procon®) 10 bar 

Capaciteit boiler 1,1 ltr. 

Type boiler Geïsoleerde RVS boiler met 1800W element en droogkookbeveiliging. 

Wateraansluiting ¾” 

Afvalbak volume 7 ltr (ca. 130 kopjes koffie) 

Aantal keuzetoetsen 12 

Inhoud bonencanister 1500 gr (200 kopjes) 

Inhoud ingrediënten canister 1,6 

ltr 

Topping: ca. 970 gr (63 kopjes) | Cacao: ca. 1030 gr (60 kopjes) 

Inhoud ingrediënten canister 3,8 

ltr 

Topping: ca. 2300 gr (150 kopjes) | Cacao: ca. 2440 gr (140 kopjes) 

Afmetingen B 409 x D 565 x H 792 mm 

 

 
MODELLEN 

 
OPTIBEAN 2 NG 

 1 bonencanister 

 1 instantcanister 
 

 

 
OPTIBEAN 2 XL NG 

 Uitgerust met extra groot 

espressosysteem 
 Voor grotere, vollere koppen 

 

 
OPTIBEAN 3 NG 

 1 bonencanister 

 2 instantcanisters 

OPTIBEAN 3 XL NG 

 Uitgerust met extra groot espressosysteem 

 Voor grotere, vollere koppen 

  



 

RHEAVENDORS CINO XS GRANDE BONEN 
 
 

 
 
10-25 gebruikers 

 

Kopje koffie gezet van gemalen bonen 
 

10 Keuzes - Koffie - Koffie met melk – Espresso - 
Mok Koffie - Mok Koffie met melk - Cappuccino - 

Wiener melange - Latte macchiato – Chocolademelk - 

Heet water 
 

Klein en groot 
DE XS GRANDE koffieautomaat heeft een simpel 

bediening gemak en heeft de keuze tot 2 
bekergroottes; een klein kopje of en grote koffie to 

go. In 30 sec. geniet u van een heerlijk kopje 

espressokoffie van vers gemalen bonen of een van de 
andere keuzemogelijkheden. Door dat er een 

separate leiding is aangebracht heeft u voor soep en 
thee schoon water. Onderhoud en bij vullen is ook 

een fluitje van een cent .  

 
 

  
 

10 keuze en toch compact 

Met één druk op de knop heeft u keuze uit 10 
verschillende dranken, en via een separate leiding 

krijgt u schoon, heet water voor een heerlijk kop thee 
of soep. De compacte en hard werkende 

Rheavendors koffiezetter belichaamt decennia van 
Italiaanse kennis op het gebied van koffie. 

 

Disgin 
De XS GRANDE is smaakmakend en compact uit 

gevoerd en door Italiaanse designers in een modern 
jasje uitgevoerd en knipoogt met zijn subtiele 

retorstyling tegelijk naar het verleden.  

 
Specificaties: 

• Moderne koffieautomaat 
• Uitgiftesnelheid 30-35 sec. 

• Uurcapaciteit 60 kopjes  
• Koffie container 140 kopjes 120 ml. 

• 2 bekergroottes  

• Perfecte crèmelaag 
• H562xD584xB420 

• Ruime capaciteit watertank 3,5 ltr 
• Kopjeshouder (optioneel) 

• Vaste wateraansluiting 

• Gewicht 40 kg 
• 220-230 V 

Opties 
• Interne watertank, • Onderkast (zwart of zilver), • 

RFID kaartsysteem / betaalsysteem  

 

  



 

de Cino eC wordt aanbevolen voor 1- 20 personen 

 

 New lifestyle machine met een elegante uitstraling 

 Professionele technologie voor een betaalbare prijs 

 Ook verkrijgbaar in Pro uitvoering met Variflex™ zetsysteem (15 gr.) 

 Maakt snel en moeiteloos allerhande koffie en chocolade specialiteiten 

 Standaard voorzien van separaat heet water 

 Totaal 8 keuzemogelijkheden, uitbreidbaar tot 24 dmv preselecties 

 Standaard uitgerust met Rfid 

 Verlichting in cupstation 

 Display in 13 verschillende kleuren instelbaar 

 Gebruiks – en onderhoudsvriendelijk 

 Standaard uitgebreid spoelprogramma 

 Volledig te programmeren via de keuzeknoppen of met rheAction software 

(optie) 

 Optioneel uit te rusten met Coffee Grounds Support 

 Diverse Multi Service Modules leverbaar 

 

 

 

echnische specificaties Cino eC I Cino eC E Cino eC E PRO 

zetsysteem: - D40 Variflex™ 

aantal selecties: 10 10 10 

preselectie: ja ja ja 

aantal containers (max): 4 3 3 

koffie instant (kg): 0.33     

koffiebonen (kg):   0.7 0.7 

topping (kg): 0.38 0.8 0.8 

chocolade (kg): 2.2 0.94 0.94 

wateraansluiting (inch): 3/8 3/8 3/8 

boilerinhoud (ltr): 2.2 0.4 0.4 

spanning (volt): 230 230 230 

vermogen (watt): 1400 1600 1600 

separaat heet water: ja ja ja 

afgifte tijd (sec): 10-15 30-55 30-55 

kan hoogte (mm max): 140 140 140 

afmetingen (in mm): H 560 x B 315 x D 530 H 560 x B 315 x D 530 H 560 x B 315  

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gsWFYat7pEA

