Filter aparatuur

Bij CoffeeBreak heeft u diverse keuze als het gaat om filter apparatuur. Onderstaande apparaten is slechts een klein
deel van ons complete assortiment, voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.
Filterkoffie is door zijn verfijnde en speciale branding geschikt voor korffilters en platfilters. Bij filterkoffie is de
contacttijd van heet water met de koffie lang omdat het water in druppel vorm zich een weg vindt door de koffie
voordat het de kan /ketel bereikt. Filterkoffie is zeer geschikt om zowel kleine als grote hoeveelheden te zetten.

CB 2x..W

Heel Veel, Veel of 5 Liter Koffie vers gezet
Snel en veel koffie zetten
Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote
groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan
kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.

Koffiezetinstallatie type CB 2 x .. W
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én
serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De
roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1
doorstroomwaterkoker en 2 containers. Containers zijn
verkrijgbaar met een inhoud van 5, 10 en 20 liter. In de
zuil bevindt zich een separate waterkoker met no-drip
kraan. Zo beschikt u altijd over heet water voor thee.
Gebruiksvriendelijk
Veiligheid voorop!
Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil
De dubbelwandige container wordt aan de buitenkant
stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in.
niet heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van
Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet
op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar water kan dus alleen worden afgegeven als er een
is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde
container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het
ontkalkingsprogramma.
filter bevindt.
Perfect op temperatuur
Cruciaal is natuurlijk de juiste temperatuur. De unieke
kunststof filters zijn dankzij hun lichte gewicht uiterst
prettig in gebruik en zorgen ervoor dat er geen warmte
verloren gaat. De elektrische containers garanderen
een optimale temperatuurbeheersing van koffie en
thee waardoor de smaak vers en goed blijft.

Specificaties
• uitvoering met 2 containers van 5, 10 of 20 liter
• Seperate waterkoker in zuil
• containers met peilglas
• koffiedoseeradvies
• timer
• koffie-klaar-signaal
• LCD-display met gebruiker-, operator- (PIN) en
servicemenu
• dag- en totaal tellers
• zwenkarmbeveiliging
• containersignalering
• vaste wateraansluiting
• eenvoudig te reinigen

ANIMO RVS koffiezetinstallatie voor veel koffie

Veel koffie zetten in korte tijd
Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote
groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan
kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.
Koffiezetinstallatie type CB 40 Liter
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én
serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De
roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1
doorstroomwaterkoker en 1 of 2 containers van maar
liefst 40 liter.

Gebruiksvriendelijk
Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil
stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in.
Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect
op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar
is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde
ontkalkingsprogramma.

Perfect op temperatuur
De elektrische containers garanderen een optimale
temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de
smaak vers en goed blijft. Veiligheid voorop!?De
dubbelwandige container wordt aan de buitenkant niet
heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van
zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet
water kan dus alleen worden afgegeven als er een
container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het
filter bevindt.
Specificaties
• Capaciteit tot 1280 kopjes per uur
• Tijdklok
• Koffie-klaar-signaal
• Zwenkarmbeveiliging
• Comtainersignalering
• Softstart
• Totaal- en dagtellers
• RVS opzetfilter incl. korffilterinzetstuk

Dubbele koffiezetter

Snel en vers 3,6 liter koffie
Dubbele koffiezetter
De M102 is een dubbel koffiezetapparaat voor verse
filterkoffie. Met de koffiezetter kunt gelijktijdig twee
kannen met koffie zetten. De koffiezetter is voorzien
van 4 zelfregulerende warmhoudplaten, zodat u over
een grote buffervoorraad koffie kunt beschikken voor
de drukke periodes. En, als een kan leegs is, dan kunt u
deze snel weer zetten. De zettijd bedraagt ongeveer 8
minuten voor 2 volle kannen van 1,8 liter.
Optimaal bedieningsgemak
De koffiezetter heeft watervulling aan de voorzijde.
Hierdoor kunt u gemakkelijk het koffiezetapparaat
vullen. De handige tiptoetsen aan de bovenzijde geven
u optimaal bedieningsgemak. Zodra de koffie klaar is,
geeft de koffiezetter een geluidssignaal.

Unieke kandetectie
Dankzij de gepatenteerde kandetectie voorkomt u dat
het filter overloopt als u tijdens het zetproces de kan
wegneemt om alvast een kopje koffie in te schenken.
De lekstop sluit het filter af, dit voorkomt nadruppelen
Eenvoudig in onderhoud
Een ontkalkingsindicatie geeft aan wanneer het tijd is
om het apparaat te reinigen.
Het schoonmaken is zeer eenvoudig.??Eigentijdse
uitstraling? Koffiezetapparaten uit de M-LINE hebben,
mede door het gebruik van roestvrij staal in combinatie
met kunststof, een opvallende en eigentijdse
uitstraling.
Kortom een aanwinst voor iedere locatie!

Specificaties
• handwatervulling aan de voorzijde
• zettijd; ca. 8 min. per kan
• capaciteit; 28 liter koffie per uur
• kandetectie start en stopt het zetproces
• lekstop
• koffie-klaar-geluidssignaal
• ontkalkingsindicatie
• 4 zelfregulerende warmhoudplaten
• tiptoetsen
• droogkookbeveiliging die van buitenaf te resetten is
• 220-240 V / 3500 W

Voor veel en vers (1280 kopjes per uur)
Veel koffie zetten in korte tijd
Het is prettig te weten dat zelfs op momenten dat grote
groepen samenkomen, de koffie en thee niets aan
kwaliteit en versheid hoeft te verliezen.
Koffiezetinstallatie type CB 40 Liter
Wie koffie en thee op een centrale plaats zet én
serveert kiest voor een buffetoplossing van Animo. De
roestvrij stalen koffiezetinstallatie bestaat uit 1
doorstroomwaterkoker en 1 of 2 containers van maar
liefst 40 liter.
Gebruiksvriendelijk
Met het softtoetspaneel aan de voorzijde van de zuil
stelt u eenvoudig de gewenste hoeveelheid koffie in.
Dankzij het koffiedoseeradvies is de koffie altijd perfect
op smaak. Een signaal geeft aan wanneer de koffie klaar
is. Ontkalken gaat eenvoudig met het ingebouwde
ontkalkingsprogramma.

Veiligheid voorop!
De dubbelwandige container wordt aan de buitenkant
niet heet. De koffiezetinstallatie is voorzien van
zwenkarmbeveiliging en containersignalering. Heet
water kan dus alleen worden afgegeven als er een
container is geplaatst en de zwenkarm zich boven het
filter bevindt.

Perfect op temperatuur
De elektrische containers garanderen een optimale
temperatuurbeheersing van koffie en thee waardoor de
smaak vers en goed blijft.

Specificaties
• Capaciteit tot 1280 kopjes per uur
• Tijdklok
• Koffie-klaar-signaal
• Zwenkarmbeveiliging
• Containersignalering
• Softstart
• Totaal- en dagtellers
• RVS opzetfilter incl. korffilterinzetstuk

