
Waarschijnlijk de meest relevante professionele capsulemachine





De beste keuze voor koffie binnen de Out-of-Home markt.
Ideaal voor kwaliteits koffielocaties op kantoren en HoReCa.

•   Voor Nespresso® en Nespresso® compatibele capsules. *
•	 		Te	allen	tijden	verse	koffie,	met	een	brede	keuze	aan	koffieblends.
•   Professionele uitstraling en beleving met HoReCa-ontwerp en -functies.
•   Topkwaliteit ontwerp en productie.
•	 		Alle	professionele	functies	aanwezig,	zoals	een	stomend	hete	waterkraan	en	een	

stoompijp voor het opschuimen van melk.
• Ideaal voor 30-100 kopjes per dag.
• Afvalcontainer voor 100 afvalcapsules per groep.
• 4 liter watertank of optioneel vaste wateraansluiting.
• Stoompijp of optioneel cappuccinatore

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



Succesvolle Zwitserse / Italiaanse co-ontwikkeling tussen 2 toonaangevende 
fabrikanten	van	koffiemachines

Gemaakt in Italië.





Geschikt tot wel 150 mm 
hoge (Latte Macchiato-)
glazen	om	in	te	spelen	op	
de groeiende trend van op 

espresso gebaseerde 
melkspecialiteiten.





De Sumatra is ontworpen voor kleine tot middelgrote kantoren (5-30 werknemers) 
en HoReCa die een professionele koffiemachine ambiëren met functies van 
topkwaliteit & het gemak willen ervaren van het capsulesysteem.

•	 		Kantoren,	vergaderzalen,	lounges,	wachtruimtes,	agentschappen,	detailwinkels.
•	 	Bedrijven	die	hun	team	en	klanten	continu	koffie	van	topkwaliteit	willen	bieden,	

om daarmee hun streven naar kwaliteit uit te dragen
•	 	Kleinere	HoReCa	bedrijven	met	een	lager	koffieverbruik	en	minder	barista	

 vaardigheden die met de convenience van een capsule machines toch topkwaliteit 
koffies	willens	ergeren.	



Verkrijgbaar met 
 handmatig bedienbare 
cappuccinatore voor de 
ultieme barista-ervaring.
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Functies voor uw Out of Home-omgeving

Lekbak met losse capsule- 

afvalbak

Watertank, voorlader * 

Bovenste hendels van roestvrij 

staal

7 inch touchscreen met gebruiks-

vriendelijk programmeerbaar menu



Stoompijp: Professionele droge en 

hogedruk stoom

Stomend heet water

Dubbele koffie-uitloop om de 
HoReCa-stijl aan te duiden

Kopjeswarmer voor 25 

 espressokopjes



Design 
komt samen met functionaliteit





Professionele functies met een innovatief  
en modern HoReCa-ontwerp

Geïntegreerde kopjeswarmer

Capsule-hendel Capsule-hendel

Rubberen poten

Knop voor heet water

Heet waterkraan

Kantelbare 
kopjesstandaard

2 Aparte lekbakken

Dubbele uitloop Dubbele	koffie-uitloop

Watertank	aan	voorzijde

Knop voor stoom

Stoompijp of cappuccinatore

7 inch touchscreen









De Sumatra is ontworpen voor kleine tot middelgrote kantoren (5-30 werk-
nemers) en HoReCa die een professionele koffiemachine ambiëren met functies 

van topkwaliteit & het gemak willen ervaren van het capsulesysteem.

Mogelijkheid	om	verschillende	soorten	koffiekopjes	te	gebruiken	op	de	kantelbare	
kopjesstandaard,	maar	ook	de	grotere	latte	macchiatoglazen	(tot	h	150	mm)	passen	

op de lekbak.

Breed	koffie-assortiment	en	Latte	Art







Ook beschikbaar in 
co-branding om uw 

 merkcommunicatie en 
marketing verder te 

 versterken.



7 inch touch screen met 
eenvoudig te bedienen 

menu’s en interface. 



Technische kenmerken

•  2 x 1300W thermoblokken
•  1450W boiler voor stoom en heet water
•  4L watertank (voorlader)
•  2 * 50 Afvalbak voor capsules + 

 gescheiden restwaterreservoirs
•	 	7	inch	TFT-scherm,	eenvoudig	en	

intuïtief te gebruiken menu
•	 	230V	/	50Hz	door	intelligent	energie-

beheer

•	 	Dubbele	koffie-uitloop	zichtbaar	vanaf	
de voorkant

•  Kopjeswarmer bovenop
•  Kantelbare kopjesstandaard
•  Fraaie en professionele uitstraling
•  Hoogwaardige afwerking met roestvrij 

staal
•	 	55	x	48,5	x	46	cm	(BxHxD),	28kgr.



www.aequinox.net
 info@aequinox.net

 Aequinox GmbH
 Schönbergstraße 20  

D-73760	Ostfildern		-		Duitsland
EN


