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De review van Erik,
Teamleider

“Wat is een beter begin
van de dag dan een lekkere

kop koffie? 

Om iedereen direct te motiveren haal ik
elke ochtend een heerlijke kop koffie voor
het hele team. 

Met deze machine kan ik snel voor het  
hele team ieders favoriete koffie maken.  
Een perfect begin van de dag!”

•  Stijlvolle koffiemachine met 
aanpasbaar koffiemenu.

•  Ruime keuze aan koffie en 
melkvariaties, zoals een flat white 
of een cortado.

•  Personalisatiemogelijkheden voor 
koffiesterkte en melkhoeveelheid

•  Slimme machine, eenvoudig bij te 
vullen en minimale schoonmaaktijd

•  Altijd een hoge koffiekwaliteit

•  Hoge capaciteit en zetsnelheid

•  Energielabel A++ waarbij het 
energieverbruik continu afgestemd 
is op het consumptiepatroon

•  Één van de meest duurzame 
koffiesystemen

•  Mogelijkheid om de koffiemachine 
op andere talen te zetten

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

ALTIJD EEN 
PERFECTE KOP KOFFIE
De Cafitesse Excellence Touch biedt u de
perfecte koffie ervaring waar u naar op zoek
bent. Een uniek systeem, die als enige een hoge
capaciteit combineert met een hoge kwaliteit
koffie (tot wel 700 kopjes per uur!).
Het gesloten zetsysteem garandeert je altijd
een perfecte kop koffie. Gezet van verse
koffiebonen, gebrand en gebrouwen door onze
masterblenders met 265 jaar ervaring.
Een koffie met negen keer de kracht van
espresso. Zet middels de eenvoudige en
intuïtieve bediening op het touchscreen snel
precies de koffie die u wilt.

De Excellence Touch biedt maximale hygiëne en
een uitgebreide keuze aan opties. Ervaar het
optimale gemak, de eenvoud van het reinigen
en het bijvullen. Daarnaast kunt u ook de
sterkte van de koffie en de hoeveelheid melk
zelf bepalen. Een romige cappuccino,
een espresso, een latte macchiato of gewone
kop zwarte koffie; het kan allemaal!
Geniet samen met uw collega’s en klanten
van ruime keuze, altijd heerlijke koffie.

SPECIFICATIES
Wateraansluiting
Vast

Inhoud Cafitesse ingrediënt
1 pak Cafitesse (1,25L/2L)
1 pak Café Milc (0,75L/2L)

Afmetingen machine (hxbxd)
690 x 380 x 524 mm

Benodigde ruimte (hxbxd)
920 x 580 x 574 mm

Gewicht (leeg)
38,5 kg

Elektriciteit
230 V - 3,3 kW
400 V - 8,9 kW

Aantal gebruikers
20 tot 80

Drinks
Standaard
Koffie | Lungo | Espresso | Doppio | Cappuccino
Cortado | Flat White | Double Shot Cappuccino
Koffie met melk | Espresso Macchiato
Latte macchiato | Latte | Warme melk
Heet water | Kan heet water | Kan koffie
Optioneel*
Thee I Decafeïne | Warme chocolade
Café Choco | Koud water

Zetsnelheid
Zwarte koffie per kop (125ml) / 16 sec.
Zwarte koffie per kan (900ml) / 30 sec.
Cappuccino per kop (125ml) / 12 sec.

Capaciteit per uur
300 kopjes (230V/125ml)
700 kopjes (400V/125ml)

Koffiesterkte
Mild, normaal of sterk

Kopgrootte
Klein, medium of groot
*Door keuze voor bepaalde opties kunnen andere opties komen te vervallen.


