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mAchine met smaak





Puur bedieningsgemak 

 

 







 

 

rVS permanentfilter 

Fresh Brew Unit Roestvrijstalen permanentfilter Keramische schijven



design KLASSieKer 

duurzame Keuze 

Onderkast met koelunit
t.b.v. uitgifte van 

gekoeld water uit de 
automaat. Incl. 1 lade en 

afsluitbare deur.

Muntmechanisme.
Geschikt voor Euro’s 

en koffiemuntjes. 

Koppenwarmer. 
Standaard uitgerust 
met schotelhouder.
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Voor alle uitvoeringen geldt 

• Elk kopje vers gezet (50-240 ml)

• RVS permanentfilter

• Verstelbaar kopjesplateau: 60-115 mm 

• Geschikt voor kannen.  

Max. aftaphoogte: 167 mm

• Gescheiden uitgifte van koffie en  

heet water

• Capaciteit koffie (120 ml) per uur: 130

• Zettijd koffie (120 ml): 28 sec

• Heet water per uur: 25 l

• Aansluitwaarde: 1N~230V//50-60Hz/ 

2300W 

• Compact formaat: 403(b*)x573(d)x 

773(h**) mm (*excl. sleutel deur) 

(**excl. bonencanister 91 mm)

• Plug & play

• RVS boiler: 3,0 l

• Eenvoudig te bedienen

• Sterkteregeling

• Stop toets

• OptiLight

• Intelligente energiebesparende modus

• Reinigingsprogramma

• Verbruiksregistratie

• Grote afvalbak: 6,7 l

•  Wateraansluiting: ¾”

Opties

• Muntmechanisme (nri)

• Muntwisselaar (nri) (MDB-protocol)

• Koud water 

• Decafé uitvoering

Accessoires

• Onderkast

• Koppenwarmer

• Reinigingsmiddelen

• Waterfilter

• RVS Bekerdispenser

• Reinigingsset

• Stand alone set 

•	 roestvrijstalen permanentfilter

• Apart heet en/of koud water wateruitloop: voor een puur kopje thee

• Verstelbaar kopjesplateau, ook geschikt voor thermoskannen

• eenvoudig vullen van bonen-, fresh brew en instantcanisters

• Standaard uitgevoerd met reinigingsprogramma en verbruiksregistratie

• Bonencanister dat tot kort voor bijvullen zichtbaar vol lijkt (oFr Bean)

• grote afvalbak voor koffieresidu

• ontkalkingsindicatie en signalering van volle afvalbak en lekbak

 in detAiL 

Inhoud (Bean) 1-3

• Inhoud bonencanister: 5,9 l/ 2,2 kg

• Inhoud fresh brewcanister: 5,1 l,  

1800 gr (fresh brew koffie)

• Inhoud instantcanisters: 2,3 l  

(ca. 1300 gr melktopping/ 

1600 gr chocolade)

Inhoud (Bean) 4

• Inhoud bonencanister: 5,9 l/2,2 kg

• Inhoud fresh brewcanister: 5,1 l,  

1800 gr (fresh brew koffie)

• Inhoud instantcanisters: 2,3 l  

(ca. 1300 gr melktopping/ 

1600 gr chocolade)

• Inhoud instantcanisters: 1,2 l  

(ca. 700 gr melktopping,  

800 gr chocolade) 

 Bean

• Koffiemolen met keramische 

maalschijven

• Grote bonencanister

  SPeciFicAtieS



  SPeciFicAtieS

  1 2 3 4 

 NG    

 Bean NG     

Aantal instantcanisters  1 2 3

Aantal mixers  1 1 2

Keuzemogelijkheden  1 2 3 4

Koffie       

Koffie melk    

Koffie suiker    

Koffie melk en suiker    

Chocolade    

Koffie Choc    

Cappuccino    

Wiener Melange    

Latte Macchiato    

Espresso    

Dubbele espresso    

Heet water    

Thee    

Cappuccino suiker    

Espresso suiker    

Espresso choc    

Chocolade melk    

Warme melk    

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die u per canister 

kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzemogelijkheden eenvoudig 

aan te passen.

 = standaard instelling af fabriek 

  = instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten) 

 = kannen vullen 

NG 1

NG 2

NG 3

NG 4

Bean NG 1

Bean NG 2

Bean NG 3

Bean NG 4
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Laag verbruik

A+

Hoog verbruik
Totale energieverbruik 138 wh/L

Gemeten bij 30 L/24h

Aantal kopje in ml. 231 cups/130 ml

Energieverbruik in standby stand 1402 wh/24h
Norm; EVA - Energy Measurement
Protocol (version 3.0B - 14/2/2011)


