instant CF 1190 serie

instant CF 1190 serie
Coffee Fresh 1190 serie

BESCHRIJVING
De Coffee Fresh 1190 serie is een elegante lijn volautomaten met een
moderne uitstraling.
Deze serie automaten biedt een ruime keuze koffievariaties, allemaal
vers gezet.
Dankzij het overzichtelijke keuzepaneel, met gekleurde LED-verlichting,
navigeert de automaat eenvoudig naar de gewenste keuze.
Om het nóg makkelijker te maken is de machine uitgerust met de
mogelijkheid om quickcodes te gebruiken. Door het invoeren van eenquickcode serveert de machine direct de gewenste consumptie, zelfs
mét suiker en melk.
De automaten zijn zeer gebruiksvriendelijk en door de gladde afwerking
eenvoudig schoon te maken.

EIGENSCHAPPEN
De grote ingrediëntcontainers in combinatie met het bekermechanisme
van ongeveer 1100 bekers geven deze serie automaten een hoge capaciteit.
Zodat bijvulmomenten tot een minimum beperkt worden.

koffie 2 instant
café crème
espresso
cappuccino
cacao
chocolademelk
café mocca
café au lait
Wiener melange
thee instant
soep
suiker
melk
heet water
koud water
indeling ingrediëntcontainers

1197

iko-ca-top-me-su-Ith-so

kan koffie
kan thee
kan heet water
gescheiden wateruitgifte
quickcode
sterkteregeling
tijdklok
eco-stand en energiezuinig
automatisch spoelprogramma
bekersensor
electronische lekbakbeveiliging
in hoogte verstelbaar koprooster
betaalsysteem
telemetrie

modelwijzigingen voorbehouden

= standaard instelling

= optioneel

De automaten zijn uitgerust met een automatisch spoelprogramma.
Tevens beschikt deze serie over een beweegbare uitgiftearm voor geheel
gescheiden drankenuitgifte. Vermenging van heet water en koffie wordt zo
voorkomen.
Deze serie automaten heeft de mogelijkheid om koud water te tappen.
Samengevat, een serie automaten met een hoge capaciteit en weinig
onderhoud. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in onderhoud.

UITVOERINGEN
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koffie
thee
cacao
creamer
topping
suiker
soep
bekers
afmetingen: (hxbxd)
gewicht

4 liter
4 liter
4 liter
4 liter
4 liter
4 liter
4 liter
1100 stuks
1830 x 705 x 710 mm
ca. 140 kg

Ohmstraat 14 - 3335 LT Zwijndrecht
www.koffiepartners.nl / info@koffiepartners.nl / T 078 63 10 300

AANSLUITGEGEVENS
elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 2,9 kW
wateraansluiting:
3/4” (wasmachineaansluiting)
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CAPACITEIT

