
Costa Rica
Veelzijdige, compacte volautomaat voor in de Horeca of op kantoor. 

Met de Costa Rica kunt u de ultieme koffiebeleving ervaren van een 

enkele espresso tot een dubbele Latte Macchiato. Snel en eenvoudig 

door een druk op de knop. Dankzij de tijdbesparende kannenfunctie is 

de Costa Rica uiterst geschikt voor conferenties en/of vergadering.

Coffee First BV  |  E-mail: info@coffeefirst.eu www.coffeefirst.eu

De professionele  
allrounder voor de 
ultieme koffie beleving



Costa Rica
– Krachtige, compacte volautomaat voor Horeca en kantoor.
– Dubbele uitgifte voor hogere capaciteit.
– Gescheiden heetwater uitgifte pijp.
– Tijdbesparende kannenfunctie voor vergaderingen of conferenties.
– In hoogte verstelbare dubbele koffie uitgifte.
– Branding mogelijkheid met lichtbak.

Ingrediënten 1 soort koffieboon & topping, chocolade 

 optie: 2e molen voor 2e soort koffieboon

Uitvoering 180 tot 240 koppen koffie per uur

 28 liter heet water

Capaciteit bonencontainer voor ± 240 koppen koffie 

Uitloop verstelbare dubbele uitloop tot 16cm 

Opties interface voor kassa registratie 

 koppenwarmer

 trolley of onderkast

 bekerhouder

Elektriciteit machine 230 V / 50 Hz / 13 A / 3 kW

Water wateraansluiting voor water, lekbak voor afvalwater 

Materiaal combinatie hoogglans zwart gelakte deur met roestvrijstaal

Afmetingen machine  B 320 mm, H 810 mm, D 550 mm / 50 kg

 koppenwarmer  B 250 mm, H 800 mm, D 400 mm / 37 kg

Hot Start System 
Eerste kop koffie altijd op  

temperatuur. Dit geldt ook 

voor de espresso.

Hygo-milk dry system 
Hoge capaciteit en hygiëne door 

gebruik van droge melk (topping). 

Voldoet aan de richtlijnen van de  

EU-Hygiene-Normen (HACCP).

Quali Control System 
Constante zetsnelheid dankzij de  

automatische molenregeling, dus  

constante koffiekwaliteit per kop koffie!
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Koffie

Latte macchiato

Cafe au lait

Cappuccino

Chocolade

Heet water
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