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Features
wmF 1500 s – uw VOLGeNDe staP

Lichtend voorbeeld
De verlichte zijpanelen zien 
er niet alleen chique uit,
maar geven bovendien praktische
informatie over dagelijkse
onderhoudsadviezen. 
Is bijvoorbeeld een product-
reservoir bijna leeg, dan wordt 
dit aangegeven door het 
knipperen van de zijpanelen in 
een signaalkleur.

Flexibele wateraansluiting
De WMF 1500 S kan met een
watertank of met een vaste
wateraansluiting uitgevoerd
worden. Geheel naar eigen wens.

Bereidt u zich maar alvast
voor op de beste kwaliteit
Voor elke specialiteit werden talloze tests 
uitgevoerd om het hoge kwaliteitsniveau 
te kunnen garanderen. Bovendien is het 
mogelijk om persoonlijke voorkeuren in 
te stellen als het bijvoorbeeld gaat om de 
hoeveelheid koffie, water en temperatuur. 

8 Producttoetsen met 6 niveaus
Maar liefst 48 specialiteiten zijn 
programmeerbaar in enkele of 
dubbele koppen. Eigen recepten 
of foto’s? De keuze is aan u. 

Bacteriën hebben het nakijken
Plug&Clean, een uniek en gepatenteerd 
melkreinigingssysteem, reinigt moeiteloos 
en conform HACCP alle onderdelen die in 
contact komen met melk.

Eigen servicedienst
Een toegewijd en kundig team
van eigen servicemonteurs staat
paraat om ervoor te zorgen dat
uw WMF 1500 S datgene doet
waarvoor hij is aangeschaft:
de lekkerste koffie! 

Milieuvriendelijk dankzij
“Green WMF”
Verminderd energieverbruik, 
verminderde toepassing van chemicaliën 
én de mogelijkheid van nagenoeg 
volledige recycling; slechts een paar
treffende voorbeelden van
WMF’s duurzaamheidsfilosofie.

Beheersinformatie oproepbaar
Om altijd en overal inzicht te houden 
biedt de WMF 1500 S u, middels 
Remote Data Access (optioneel), 
op afstand toegang tot essentiële 
informatie. Het garandeert optimale 
transparantie, vooral als meerdere 
machines in gebruik zijn. 

ISO-gecertificeerd
Op het gebied van koffiemachines 
is WMF wat betreft 
kwaliteitsmanagement
gecertificeerd volgens
DIN 9001 en DIN 14001 
als het gaat om milieubeheer. 

Lekkere warme chocolade
en chocciato
Met veel verse melk kunnen
de lekkerste chocolade- en
koffievarianten gemaakt
worden.

In hoogte verstelbare uitloop
De uitloop van de WMF 1500 S
is gemakkelijk in hoogte te 
verstellen. Er is ruimte voor 
een koffiekan met een hoogte
tot 175 mm. Meer dan genoeg 
capaciteit voor het grotere werk
tijdens bijvoorbeeld een 
ontbijtsessie.

Onderhoudsgemak
Een aantal eenvoudige
onderhoudshandelingen kunt
u zelf uitvoeren. Dit betekent 
minder afspraken met uw 
WMF-monteur.

Grote residubak
Een residubak kan niet groot
genoeg zijn. Daarom hebben 
wij de WMF 1500 S uitgerust
met een ruim exemplaar. 
Mocht deze nog niet toereikend 
zijn, dan biedt de optionele 
doorvoer door de balie extra 
zekerheid.

De WMF 1500 S creëert altijd
de juiste sfeer
Goede sfeer valt en staat met
gepaste verlichting. Daarom
beschikt de WMF 1500 S over
de mogelijkheid om de kleur
van de zijpanelen op simpele
wijze aan te passen aan de 
omgeving of de actuele sfeer. 

Links of rechts; het is de 
WMF 1500 S om het even
De nieuwe WMF 1500 S beschikt over 
een variabele melkaanvoer. Dit bekent 
dat twee van deze veelzijdige machines 
gezamenlijk gebruik kunnen maken van 
één centraal geplaatste Cup & Cool, 
onze ruimtebesparende combinatie
van een melkkoeler en een 
koppenwarmer.  

Op een voetstuk
Behoefte aan extra vrije ruimte?
WMF heeft pootjes (optioneel) 
ter verhoging met een lengte 
van 10 cm (ook toepasbaar onder 
de accessoires). Dat maakt het 
reinigen van de ruimte onder de 
WMF 1500 S tot kinderspel.

Permanente ontkalking
Het speciale WMF-filter verlengt zowel 
het onderhoudsinterval als de levensduur.
Maar ook: het geeft net die extra WMF 
touch aan de smaak!  

Gemakkelijk instelbaar voor 
zelfbediening
Met de WMF 1500 S beschikt u feitelijk 
over twee machines in één. 
In een handomdraai verandert u van een 
dubbele uitloop naar een enkele en past
u op simpele wijze het display aan. 
Zo verandert u de WMF 1500 S in een 
uitgesproken zelfbedieningsmachine.   

Gebruiksaanwijzing? Overboord ermee!
Met behulp van duidelijke en met beeld 
ondersteunde instructies toont het touch 
display de status van actuele processen.
Ook eventueel benodigde acties
- zoals het bijvullen van de product-
reservoirs – verschijnen op het touch 
display.

Uitnodigende reclame
Tijdens het zetproces kunnen
reclameteksten op het touch
display zichtbaar worden
gemaakt, die de gebruiker op
ideeën kan brengen. 
Croissantje erbij?

Heet water op de juiste
temperatuur
wordt door de WMF 1500 S,
bijvoorbeeld voor thee,
vanzelfsprekend met één druk
op de knop uitgegeven.

Klein, middel of groot:
altijd de juiste hoeveelheid
Maakt u gebruik van bijvoorbeeld
‘Coffee To Go’ en verschillende
bekergroottes? Met behulp van de
praktische Small-Medium-Large
(SML)-functie doseert de WMF 1500 S 
exact de juiste producthoeveelheid op 
basis van de bijbehorende kopjes en bekers.

Verrassend stil
Vroeger waren koffiemachines
zo luidruchtig, dat je elkaar tijdens
het zetproces nauwelijks kon 
verstaan. Niet voor niets hebben 
de ontwerpers de lat extra hoog 
gelegd tijdens de ontwikkeling van
de WMF 1500 S. Met als resultaat 
dat de machine zijn werk wonder-
baarlijk stil doet. 

Op de minuut nauwkeurig
De timerfunctie van de
WMF 1500 S kan verschillende 
functies naar keuze in- en
uitschakelen of bepaalde
producten activeren en weer
deactiveren. Omschakelen naar
bediening of zelfbediening, of 
van verse melk naar melkpoeder
en andersom? De timerfunctie
regelt het feilloos tot op de
minuut.

Makkelijk verwijderbaar 
De drie aparte en centraal 
vergrendelde productreservoirs
laten zich gemakkelijk verwijderen.

Volautomatische reiniging
Met één druk op de knop.
Dat bespaart tijd en kosten.

Handmatige invoer
Bij machines met maximaal twee pro-
ductreservoirs is het mogelijk om een 
andere gemalen koffiesoort, zoals 
bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie, te 
gebruiken via een handmatige invoer.
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WMF 1500 S achterzijde

Technische gegevens Cup&Cool
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 0,11 – 0,155 kW / 220 - 240 V

Buitenmaten (b/h/d) 286 / 530 / 566 mm

Leeggewicht ca. 31 kg

Uitneembaar melkreservoir 4 liter

Geschikt voor 45 tot 186 kopjes

Verwarmbare plateaus van 
hoogwaardig edelstaal

3

Met thermostaat √

Geschikt voor zelfbediening √

Aparte aan-/uitschakelaar √

LED verlichting √

Leegmelding optioneel

Afsluitbaar √

Verwisselbaar deurrubber √

Sensor voor melktemperatuur optioneel

Technische gegevens koppenwarmer
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 0,13 – 0,155 kW / 220 – 240  V

Buitenmaten (b/h/d) 286 / 530 / 539 mm

Leeggewicht ca. 27 kg

Geschikt voor 60 tot 248 kopjes

Verwarmbare plateaus van 
hoogwaardig edelstaal

4

Geschikt voor zelfbediening √

Aparte aan-/uitschakelaar √

LED verlichting √

WMF 1500 S zijaanzicht

Technische gegevens WMF 1500 S Basic Milk Easy Milk
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 2,75 – 3,5 kW / 220 – 240 V

Capaciteit per uur volgens DIN 18873-2*
Espresso / 2 Espresso
Cafe Creme / 2 Cafe Creme
Cappuccino / 2 Cappuccino

124 / 194
96 / 122
124 / 194

Heet water capaciteit per uur 24 liter

Energieverbruik per dag volgens DIN 18873-2 1,29 kWh 1,37 kWh

Koude melkspecialiteiten - √

Inhoud koffiebonenreservoir rechts ca. 650 g

Inhoud koffiebonenreservoir midden ca. 550 g

Chocolade- of Toppingreservoir (optioneel) ca. 1200 g

Buitenmaten (b/h/d) 325  mm / 675 mm** / 590 mm

Leeggewicht ca. 35 kg

Geluidsdrukniveau (Lpa)*** < 70 dB (A)

*   De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop, uitvoering en het nominale vermogen.
**  Hoogte met productreservoirs met slot, zonder sleutel.
*** Het in A gemeten geluidsdrukniveau Lpa (langzaam) en Lpa (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder 
    de 70 dB (A).

De WMF 1500 S is verkrijgbaar met de hieronder 
afgebeelde melk- en stoomsystemen.

WMF 1500 S Cup&Cool

WMF 1500 S koppenwarmer

De WMF 1500 S is de lang verwachte doorontwikkeling van een van de meest succesvolle koffiemachines van WMF: 
de WMF 1400. Een product met een ongekende prijs/prestatieverhouding, een slank design en een onnavolgbare 
kwaliteit. Dat alles heeft gezorgd voor duizenden tevreden klanten. De WMF 1500 S weet de eigenschappen van 
haar gewaardeerde voorganger op meerdere punten te overtreffen.   
 
Al bij de eerste aanblik maakt het baanbrekende ontwerp en het intuïtieve touch display grote indruk. Minstens zo 
interessant is het nieuwe, optionele Easy Milk-systeem voor de uitgifte van warme en koude melk en warme melk-
schuimspecialiteiten. Het opent nieuwe perspectieven! De vele -soms subtiele- verbeteringen maken het werken met 
deze machine tot een dagelijks plezier, hoewel je sommige  voordelen misschien pas na jaren zult ontdekken. Want 
op langere termijn spelen factoren als betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid een steeds belangrijkere rol.    
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Slank met ideale afmetingen
Het nieuwe model van WMF 
weet te overtuigen dankzij de 
ongekend compacte bouw. Per 
slot van rekening geldt ook hier: 
hoe compacter, hoe beter en 
des te meer ruimte beschikbaar 
is voor andere apparaten, zoals 
bijvoorbeeld een tweede 
WMF 1500 S?

Steam Jet / kopjesvoorverwarmer
Een kopje op precies de juiste
temperatuur is een absolute 
voorwaarde voor de hoogste 
kwaliteit koffie. Kleine hoeveel-
heden, zoals bij espresso, zijn
extra gevoelig voor snelle 
afkoeling. WMF’s bewezen 
Steam Jet brengt ieder kopje 
echter binnen een paar 
seconden vooraf op temperatuur.

Easy Milk-Systeem
Met het nieuwe en optionele 
Easy Milk-systeem beschikt u 
met één druk op de knop over
tal van mogelijkheden op de 
interessante markt van koude 
melkspecialiteiten, naast 
warme melk- en 
melkschuimspecialiteiten.

Het MMI-Touchdisplay
Moderne apparaten beschikken
vaak over veel meer mogelijk-
heden dan de gemiddelde 
gebruiker ooit zal ontdekken. 
Jammer! De intelligente en 
tegelijkertijd revolutionaire
‘Man Machine Interface’ van de
WMF 1500 S daarentegen zorgt
ervoor dat de gebruiker intuïtief
binnen de kortste keren alles 
eruit haalt wat erin zit. 
Bedieningsgemak met de
hoofdletter B.

Nieuw! De WMF Service app

Met de WMF service app heeft u altijd toegang tot relevante informatie over de door u aangeschafte koffiemachine(s). 
Waar en wanneer u dat wenst. Zo kunt u, als u beschikt over een service-overeenkomst met WMF Nederland voor uw 
WMF-koffiemachine(s), bekijken wanneer u het eerstvolgende onderhoud aan uw koffiemachine kunt verwachten en wanneer 
het laatste onderhoud heeft plaatsgevonden. Met de app kunt ook reinigingsmiddelen bestellen of direct contact opnemen 
met ons Service Department. Deze gebruiksvriendelijke app is geschikt voor uw smartphone en/of tablet en kunt u gratis 
downloaden in de App Store of via Google Play. Er zijn aan onze app geen kosten verbonden anders dan de kosten van het 
gebruik van uw mobiele telefoon. Download de app en vraag uw persoonlijke inlogcode aan via service@wmf.nl

www.wmf-koffiemachines.nl

wmF 1500 s – uw volgende stap!
Minder stroomverbruik
De Eco-Mode zorgt ervoor dat 
het stroomverbruik bij lage 
belasting van de koffiemachine
aanzienlijk vermindert.


