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modelwijzigingen voorbehouden

BESCHRIJVING

UITVOERINGEN
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kan bonen koffie
kan instant koffie
kan heet water
sterkteregeling
automatisch spoelprogramma
gescheiden wateruitgifte
eco-stand en energiezuinig
tijdklok
betaalsysteem
mediascreen

Coffee Fresh 380 serie 386-BO 386-BO-S 386-BO-Th

café crème
café crème instant
espresso
dubbele espresso
latte macchiato
cappuccino
chocolademelk
cacao
espressochoc
café au lait
wiener melange
soep
thee
suiker
melk
heet water
koud water
indeling ingrediëntcontainers Bko-Iko-me-su-ca-top Bko-Iko-me-su-ca-so Bko-Iko-me-su-ca-Ith

EIGENSCHAPPEN

CF 386-BO
CF 386-BO-S
CF 386-BO-Th

De grote ingrediëntcontainers in combinatie met het bekermechanisme 
van ongeveer 700 bekers geven deze serie automaten een hoge capaciteit. 
Zodat bijvulmomenten tot een minimum beperkt worden.  

Optioneel kan er een mediascreen geplaatst worden dat filmpjes en/of 
foto’s toont. 

Om het echt compleet te maken kan er een koeler in de onderkast 
geplaatst worden voor een glaasje koud water naast de koffie of espresso.

Samengevat een serie luxe espressso volautomaten.
Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in onderhoud.

De Coffee Fresh 380 espresso is een elegante volautomaat met een 
moderne uitstraling.

Deze serie automaten biedt een ruime keuze koffievariaties,
allemaal bereid met verse bonen.

Ondanks het grote aantal keuzemogelijkheden is deze serie automaten 
eenvoudig te bedienen door gekleurde LED-verlichte keuzetoetsen.

De automaten zijn zeer gebruiksvriendelijk en door de gladde afwerking 
eenvoudig schoon te maken.

bonen CF 380 serie

CAPACITEIT
koffie bonen 12 liter
koffie instant 5 liter
suiker 5 liter
topping / creamer 5 liter
cacao 5 liter
soep 5 liter
thee 5 liter
bekers 700 stuks
afmetingen: (hxbxd) 1830 x 600 x 650 mm
gewicht ca. 180 kg

11-18

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 60 Hz; 1,6 kW
wateraansluiting:

3/4” (wasmachineaansluiting)

bonen CF 380 serie

Door de logische opbouw van de
ingrediëntcontainers en het 
kleurgebruik aan de binnenzijde is de 
CF 380 serie eenvoudig bij te vullen en 
schoon te houden.
Ergonomie staat voorop.

ergonomisch

= standaard instelling           = optioneel       


