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CF 3134-DA
CF 3134-EA

UITVOERINGEN

EIGENSCHAPPEN
De Coffee Fresh 3130 serie is uitgerust met een overzichtelijk full colour 
touchscreen. 

Voor elke koffiebereiding worden bonen geruisloos vers gemalen en
onder hoge druk in het zetsysteem samengeperst.

Deze serie automaten is uitgerust met een dubbele boiler voor een
optimale temperatuur per product.
 
Naast koffie en espresso is er een ruime keus aan smaakvariaties.

Tijdens het bereiden van de koffie is het mogelijk gelijktijdig water te
tappen.

En om het echt compleet te maken kunnen we ook een koeler in de
onderkast leveren voor een glaasje koud water naast de koffie
of espresso.

De automaat is voorzien van VIPS. Een intelligent besparingssysteem
dat het energieverbruik tot wel 43% kan reduceren.

De Coffee Fresh 3130 serie is een exclusieve, zeer stijlvolle en complete
lijn espresso koffieautomaten. Het unieke zetsysteem staat garant voor
een hoge kwaliteit espresso. 

Bovendien zijn deze automaten zeer gebruiksvriendelijk en door de
gladde afwerking eenvoudig schoon te maken. Zelfs het zetsysteem is 
uitneembaar en eenvoudig te reinigen.

bonen CF 3130 serie

kan koffie bonen
kan koffie instant
kan heet water
kan koud water
sterkteregeling
automatisch spoelprogramma
van buiten uitneembare lekbak
bekersensor
gescheiden wateruitgifte
2 verschillende kopgroottes
full colour touchscreen ( 3-talig)
container leeg melding
elektronische lekbakbeveiliging
tijdklok
pincode
eco-stand en energiezuinig
side unit (betaalsysteem)
telemetrie
onderzetkast (dicht/vakjes)

Coffee Fresh 3130 serie 3134-DA 3134-EA

koffie 1 bonen
koffie 2 instant
café crème
espresso
café au lait
café macchiato
cappuccino
cappuccino speciaal
café mocca
cacao
chocolademelk
suiker
melk
heet water
koud water i.c.m. onderzetkast
indeling ingrediëntcontainers Bko-me-su-ca Bko-ca-top-Iko

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 2,25 kW

wateraansluiting:
3/4” (wasmachineaansluiting)

CAPACITEIT
koffie bonen 3,6 liter
koffie instant 2 liter
topping / creamer 2 liter
suiker 2 liter
cacao 2 liter
afmetingen: (hxbxd) 730 x 350 x 540 mm
onderkast: (hxbxd) 940 x 350 x 390 mm

modelwijzigingen voorbehouden

bonen CF 3130 serie

= standaard instelling           = optioneel       


