




Aequinox Java: een design-driven capsulemachine met superieure technologie. 
De rechte lijnen, rechte vormen en heldere kleuren definiëren een superieur 
geheel welk is uitgerust met de modernste technologie.

De Java is een professionele capsule-koffiemachine voor de OCS- en HoReCa-markt. 
Kleine bistro’s, moderne kantoren, trendy boutiques, loungebars en koffiecorners; de 
Java past perfect in een breed scala aan locaties en ambiances

De verfijnde Java-technologie, met 2 afzonderlijke boilers, biedt de perfecte 
 capsulemachine voor rond de 40 koppen topkwaliteit koffie per dag.

De Java kan worden uitgerust met een innovatief One Touch High Speed   Cappuccino- 
systeem die in een oogwenk een cappuccino’s en allerlei melk koffie variaties van 
topkwaliteit garandeert. .

Het systeem beschikt daarnaast ook over een eenvoudig te reinigen module die 
subliem gemak biedt.







Aequinox Java vanuit verschillende perspectieven

Roestvrijstalen rooster, verstelbaar voor 3 verschillende kopmaten

90 mm 140 mm 160 mm

•   Compatibel met Nespresso® en  
Nespresso® Proffesional

•   4 liter watertank
•   Container voor 40 gebruikte capsules
•   Lekbak van 2,5 liter
•   Geïntegreerde heetwateruitloop
•   Enkel geschakeld
•   4 directe one-touch selecties
•   Optionele vaste wateraansluiting

 *  Het Nespresso®-handelsmerk is geen eigendom van Aequinox GmbH of een van de aan haar gelieerde 

bedrijven.





Technische details

Type capsule

Structurele specificaties
Afmetingen (b x h x d) 
Gewicht
Kleur
Elektrische specificaties
Voeding
Maximale vermogen
Stroomkabel
Waterspecificatie
Hydraulisch systeem
Boiler
Uitloop voor heet water
Wateraansluitingen
Watervoorziening
Aansluiting 
watervoorziening
Capaciteiten
Water container
Container capaciteit voor
gebruikte capsules
Lekbak

Nespresso®, Nespresso®
Professional*

280 x 380 x 480 mm
8 kg
zwart

230 V/50 Hz
1300 W
1200 mm

enkel geschakeld
roestvrij staal 
ja - geïntegreerd

watertank.  
optioneel (met een
supply kit)

4 l 
40

2.5 l

Andere specicaties
Cappuccinatore
High Speed Cappuccino
Mogelijkheid om kopjes 
van 3 hoogtes te gebruiken
Kopjeshouder
Programmeerbare dosis
Vrije dosering
Alarm voor lege of volle
afvalbak
Alarmen voor leeg water
en ontkalking 
Capsule-teller
Zetgroep spoelen
Cappuccinatore spoelen
Ontkalkcyclus
Taal selectie
Interface
2,7 “grafisch display en
knoppen met fotografische 
pictogrammen
Aantal directe one-
touch-selecties
Speciaal menu en
navigatieknoppen
Infraroodpoort

optioneel
optioneel
ja - h 90-140-160 mm

ja - voor 6 koffiekopjes
ja -3
1
ja

ja

ja
ja - via menu
optioneel
ja - via menu
ja - via menu

ja

4

3

ja





Java in detail

Waterreservoir  
met hoge 
capaciteit (4 l)

Halfautomatische capsule-
uitwerping (via hendel)

Zeteenheid 
getest voor 30000 
koffiecycli

Hoge capaciteit 
container voor gebruikte 
capsules (40 capsules)



Kopjeshouder 
(voor 6 koffiekopjes)

Geïntegreerde 
heetwateruitloop

Roestvrijstalen rooster
Afgiftegebied voor bekers 

van 3 hoogtes
 (h 90-140-160 mm)

Backlit toetsen met grafische 
pictogrammen

2.7 ‘’ grafisch display

Cappuccinatore









Aequinox Java met koelkast
Compressor Aequinox koelkast F0003 om melk vers te houden, met een inhoud van 7 liter.

Technische kenmerken

Afmetingen (bxhxd)
Gewicht
Stroomvoorziening
Energieverbruik
Capaciteit
Koelunit

220 x 370 x 510 mm
16 kg
220-240 V/50 Hz
55 W
7 l
compressor
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