De nieuwe WMF 9000 S+
Een wereldprestatie.

Een symfonie van smaken.

Uitgevoerd door de
WMF 9000 S+
De nieuwe WMF 9000 S+ Een meester in perfecte smaak. Het maakt niet uit of het nu in
een restaurant, een bistro op een druk station,
de ontbijtzaal van een hotel of een bakkerij is,
altijd en overal worden de meest uiteenlopende
wensen vervuld. Ook wanneer een grote groep
van veel verschillende specialiteiten voorzien

dient te worden, is de kwaliteit van elke espresso
steeds weer perfect. Wat iedere verschillende
klant ook wenst - de WMF 9000 S+ imponeert.

Solo. Elke specialiteit
perfect bereid.
Een groot genoegen.

Meesterlijk! – elke specialiteit wordt perfect bereid. De espresso
- de belangrijkste koffiediscipline -wordt uitmuntend uigevoerd.
De hoogwaardige materialen zorgen ervoor dat elke specialiteit
door de WMF 9000 S+ bereidt, altijd consequent in smaak en
uiterlijk geserveerd wordt.

Volmaakte smaak in melkspecialiteiten.

Met het Dynamic Milk systeem smaakt melkschuim ook echt
naar melk. Of het nu warm, koud, vloeibaar, romig, licht of
luchtig schuim is.

De individuele koffiemogelijkheden

Met de WMF 9000 S+ kunnen de meest uiteenlopende individuele koffiespecialiteiten worden gecreëerd. Uitermate slim: met de
WMF MyCoffee app kunt u uw eigen specialiteiten met behulp
van een smartphone of tablet samenstellen.

Op naar een perfecte solo.

Een espresso smaakt het lekkerst wanneer hij warm is. Dit kan
door een voorverwarmde kop te gebruiken. Geen enkel probleem
voor de WMF SteamJet.

Een geweldige prestatie voor theeliefhebbers

De WMF 9000 S+ zorgt ervoor dat iedere theesoort tot zijn recht
komt dankzij de drie verschillende temperatuurinstellingen.

Scan eenvoudig de QR code en ervaar passie en perfectie tot in het kleinste detail.

Dynamic Milk
Dit melksysteem biedt de mogelijkheid om vier
verschillende warme en drie verschillende koude
melkschuimvariaties te creëren.

WMF MyCoffee App (optioneel)
Professionele WMF service

Handmatig melk opschuimen

Wereldwijd zorgen wij ervoor dat gekwalificeerde servicemonteurs zich voor uw machines inzetten. Onze service is, net als onze
WMF-koffiemachines, van het allerhoogste niveau.

Ervaar het barista gevoel en creëer handmatig warme melk en melkschuim via de Auto Steam of Easy Steam functie.

SteamJet
SteamJet voor het voorverwarmen van elke kop.

De WMF MyCoffee app, maakt het mogelijk om, via uw
smartphone, uw eigen koffierecepten samen te stellen. Via
de app kan ook de hoeveelheid koffie, melk en melkschuim
of de kopgrootte worden aangepast.

Small-Medium-Large functie

Heet water uitgifte

Instellingen

Verschillende producthoeveelheden kunnen voor elke
specialiteit vooraf ingesteld worden.

Drie vooraf instelbare heet watertemperaturen voor verschillende theesoorten alsmede een betere nauwkeurigheid
van de temperatuur maken het zetten van een kop thee
nog eenvoudiger.

Voor elke specialiteit zijn er vooraf vastgestelde kwaliteitsniveaus. De gemalen koffiehoeveelheid, watervolume en temperatuur
kunnen vooraf voor elke specialiteit ingesteld worden. Tevens is het mogelijk om koffiebonensoorten uit diverse bonenreservoirs
te mengen.

Tutti. Prestaties die
aan al uw wensen
tegemoet komen.
Zeer eenvoudig gebruik waardoor maximale
efficiëntie bereikt wordt.

Deze machine zorgt voor een beter onderscheid qua smaak,
variatie en hoeveelheid. De uitstekende prestaties van de
WMF 9000 S+ geven u de ruimte om specialiteiten via elke
gewenste volgorde te bereiden. Dit wordt onder andere
gegarandeerd door de hoogwaardige zeteenheid en de
espressopomp, die tot grote prestaties in staat is.

Alle mogelijkheden binnen handbereik.

De lay out van het nieuwe touch screen kan flexibel naar de
wensen van het personeel en voor zelfbediening aangepast
worden.

Volledige vrijheid om uw eigen machine samen
te stellen.
Onze accessoires maken uw werkdag een stuk eenvoudiger.
De WMF 9000 S+ kan uitgebreid worden met een melkkoeler,
koppenwarmer, waterfilter of kaartlezer.

Allegro. Snelle en eenvoudige reiniging.

Eenvoudige, snelle en volautomatische reiniging en dankzij het
“Clean in Place systeem” altijd conform HACCP.

Scan eenvoudig de QR code en beleef de individuele smaaksamenstelling.

Afvoer koffieresidu

10-inch touch screen
Met het nieuwe 10-inch touch screen kunt u veel meer.
Zo kunt u bijv. realistische afbeeldingen, verschillende
kleuren en aantrekkelijke reclame uitingen laten zien.
Het duidelijke menu is overzichtelijk en daardoor ook
uitermate gebruiksvriendelijk.

Bedieningsscherm

WMF CoffeeConnect
Telemonitoring is de oplossing om de koffiemachine altijd
en overal via PC, tablet of smartphone te controleren.

Clean in Place reiniging

Het nieuwe, intuïtieve bedieningsscherm: eenvoudiger, individueler en flexibel. De interface kan aangepast worden aan de verschillende gebruikerswensen. Hierdoor wordt de communicatie met de machine voor het personeel en in de zelfbedieningsmodus
veel eenvoudiger. Het nieuwe bedieningsscherm zorgt voor nieuwe mogelijkheden.

Volautomatische reiniging voor het WMF melksysteem gebruikmakend van een reinigingstablet. De uitloop blijft in
de machine en hoeft niet handmatig gereinigd te worden.

De machine heeft een grote en eenvoudig te reinigen
residubak. Als de residubak niet groot genoeg is, dan is het
mogelijk om het koffieresidu in een grote bak onder de
toonbank te verzamelen. Hiervoor is een doorvoer door de
balie nodig.

Accessoires
Perfect op elkaar afgestemde accessoires
verlichten het werk en verhogen de efficiëntie.

Tijdschakelaar
De slimme timer kan naar keuze verschillende functies inof uitschakelen of bepaalde producten activeren en weer
deactiveren. Omschakelen naar bediening of zelfservice,
of van verse melk naar poedermelk of andersom. De timer
regelt het feilloos.

Eco modus
Verlaagt het energieverbruik tijdens de rustigere momenten.

Voorselectie

Naselectie

Digitale gebruiksaanwijzing

Molens

Topprestatie

Hoogwaardige zeteenheid

Dit is een optie voor getraind personeel. Men kiest de
kopgrootte, de koffiesterkte, de melksoort en als laatste de
specialiteit.

Naselectie, de optie voor zelfbediening. Het scherm laat
stap voor stap de selectie van een specialiteit zien. De
klant kiest eerst de specialiteit en kan daarna zelf extra
mogelijkheden selecteren.

Met behulp van duidelijke met beeld ondersteunde
instructies toont het touch screen de status van actuele
processen. Korte filmpjes ondersteunen het personeel bij de
bediening van de koffiemachine.

De extreem stille, snelle en hoogwaardige molens kunnen
elektronisch gecontroleerd en aangepast worden.

De hoogwaardige maalschijven zorgen voor uitzonderlijke
prestaties en aanzienlijk kortere zettijden.

De uitmuntende zeteenheid en de espressopomp zorgen
voor topprestaties en een lange levensduur.

Ensemble. Variatie is
aan de orde van de dag.
Indrukwekkende wereld van smaak.

De nieuwe WMF 9000 S+ produceert een heel assortiment aan
specialiteiten. Het maakt niet uit of het om koude of warme
dranken, koffie-, thee-, melk- of chocoladevariaties gaat. De
mogelijkheden en smaken zijn eindeloos.

De nieuwe chocolade ervaring.

Bereiding van chocolademelk: de nieuw ontwikkelde chocolademixer van WMF maakt het gebruik eenvoudiger, is stiller en heeft
een langere levensduur.

Samenspel

Het Dynamic Milk systeem maakt het mogelijk om 2 verschillende soorten melk, zoals bijv. soja melk of lactose vrije melk, te
gebruiken.

Nieuwe specialiteiten

Tot vier bonenreservoirs maken het mogelijk om nieuwe
specialiteiten te creëren.

Scan eenvoudig de QR code en beleef de individuele smaaksamenstelling.

Dynamic Milk - 2 melksoorten
Het gebruik van 2 soorten melk - bijvoorbeeld volle en
halfvolle melk, sojamelk of lactosevrije melk - is mogelijk.
De laatstgenoemde garandeert een automatische reiniging
na gebruik, zodat de omschrijving "low lactose" gebruikt
kan worden.

Verlichting

Taalinstellingen

Chocolade specialiteiten

De verlichte zijpanelen gaan knipperen wanneer er actie
ondernomen moet worden (bijv. koffiebonen bijvullen).

De WMF 9000 S+ biedt oneindig veel mogelijkheden als
het gaat om het instellen van verschillende talen. Klanten
en medewerkers kunnen tijdens de bereiding de ingestelde
taal wijzigen.

De nieuwe chocolademixer voor een heerlijke chocolademelk of chociatto is eenvoudig te bedienen, heeft weinig
onderhoud nodig en heeft een lange levensduur. Meer
chocolade specialiteiten tegen lagere kosten.

Reclamemogelijkheden
Extra inkomsten recht voor je neus. Reclamefilmpjes of speciale aanbiedingen kunnen in de zelfbedieningsmodus op het scherm
getoond worden.

Verwijderbare productreservoirs

Voedingsinformatie

Kopjeslift

Vier verwijderbare, afsluitbare productreservoirs. De bonenreservoirs zijn geschikt voor de vaatwasser en daardoor
makkelijk schoon te maken.

Meer duidelijkheid voor de klant.
Tijdens de bereiding van een koffiespecialiteit, kunnen de
ingrediënten en voedingswaarden op het scherm worden
weergegeven.

Zeer praktisch in de zelfbedieningsmodus. De kopjeslift
zorgt ervoor dat koppen en glazen altijd op de juiste en
optimale hoogte geplaatst worden.

Individuele instellingen

Handmatige invoer

De hoeveelheid koffie, melk en melkschuim, maar ook de kopgrootte kunnen flexibel en per kop ingesteld worden.

Maakt het mogelijk om handmatig bijv. cafeïnevrije koffie
te serveren.

WMF 9000 S+

Dynamic Milk

Aanbevolen dagelijks capaciteit /
maximale capaciteit per uur1

Tot 350 koppen

/

Technische
specificaties

Nominaal vermogen stroomaansluiting

3,4–3,8 kW/
220–240 V

6,0–7,0 kW/
380–415 V

Capaciteit per uur volgens
DIN 18873-21
Espresso / 2 Espresso
Café Crème / 2 Café Crème
Cappuccino / 2 Cappuccino

150/242 koppen
130/152 koppen
150/238 koppen

Heet water capaciteit per uur

120 koppen

190 koppen

Energieverbruik per dag volgens
DIN 18873-2

2,59 kWh

2,59 kWh

De WMF 9000 S+ is verkrijgbaar
met de volgende melk- en
stoomsystemen:

Accessoires

Warme melkspecialiteiten
Warme melkschuimspecialiteiten
Koude melkspecialiteiten
Koude melkschuimspecialiteiten

Technische gegevens

Reinigingssysteem

Clean in Place2

Koffiebonenreservoir

Grote aan de achterkant ca. 1200 g, kleine aan de voorkant ca. 700 g.

Chocolade- of Toppingreservoir

ca. 1200 g

Buitenmaten
(breedte/hoogte3/diepte)

390/744/598 mm

Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting

Nominaal vermogen /
Stroomaansluiting

0,2 kW/
220–240 V

ca. 67 kg

Buitenmaten
(breedte / hoogte / diepte)

368/530/565 mm 368/530/539 mm

Leeggewicht

ca. 32 kg

Uitneembaar melkreservoir

9,5 liter

Geschikt voor

45 tot 130
koppen

88 tot 320
koppen

Verwarmbare plateaus

2, roestvrij staal

4, roestvrij staal

Leeggewicht
Geluidsniveau (LpA)

4

Cup&Cool
breed

< 70 db (A)

	De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop, uitvoering en het nominale
vermogen.
2
	Het reinigingssysteem Clean in Place zorgt ervoor dat handmatige reiniging van de uitloop niet meer nodig is.
3
	Hoogte inclusief productreservoirs met slot, zonder sleutel.
4
	Het gemeten geluidsniveau LpA (langzaam) en LpA (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder
de 70 dB (A).
Vanaf 5° dKH (waterhardheid) wordt een WMF waterfilter aangeraden.

744 mm

1

Met thermostaat

530 mm

530 mm

Geschikt voor zelfbediening
LED verlichting
Leegmelding

optioneel

Afsluitbaar
Verwisselbaar deurrubber
Sensor voor melktemperatuur

390 mm

598 mm

Cup&Cool

Kopje

optioneel

Koppenwarmer breed
0,16 kW/
220–240 V

ca. 28 kg

WMF Dynamic Milk

Passie. Teamwerk.
Perfectie.

De drijvende kracht achter de WMF professionele koffiemachines.
Eindelijk het perfecte melkschuim.
Dynamic Milk, het gepatenteerde melksysteem van WMF,
laat voor het bereiden van melkschuimspecialiteiten
niets te wensen over. Het biedt de mogelijkheid om vier
verschillende warme en drie verschillende koude melkvariaties te creëren. De dikte van het melkschuim kan
per creatie, al naar gelang de voorkeur, aangepast worden.
Het resultaat: nieuwe normen voor koffiespecialiteiten op
het gebied van afwisseling, uitstraling en smaak.

Warm melkschuim
Vier verschillende varianten voor de warme melkschuimfavorieten,
zoals koffie verkeerd, cappuccino en latte macchiato.

vloeibaar

romig

vast

luchtig

Koud melkschuim
Drie verfrissende mogelijkheden voor koffiespecialiteiten gemaakt met
koud melkschuim, zoals milkshakes of iced lattes.
vloeibaar

romig

Of we nu werkzaam zijn in de verkoop, ontwikkeling of in de fabriek, ons team bestaat uit een
perfect gecoördineerd orkest van hooggekwalificeerde solisten met maar één ding gemeen
“liefde voor koffie.” Een passie die we elke dag
in ons werk laten zien. Het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en de beste zettechniek
garandeert een uitstekende koffiekwaliteit.

Uitsluitend ontwikkeld en geproduceerd op onze
locatie in Geislingen. Alleen op deze manier is er
kans van slagen; de meesterlijke symfonie van
smaken – “made in Germany”. Altijd en overal in
elke kop koffie.

vast

Eenvoudig reinigen: Clean in Place.
Het nieuwe eenvoudige reinigingssysteem
zorgt voor een snelle HACCP conforme
reiniging. Zeer eenvoudig en het is niet langer
nodig om onderdelen uit de machine te halen.

Certificering van het WMF kwaliteitssysteem conform DIN ISO 9001 en het
WMF milieusysteem conform DIN ISO 14001.

Virtueel testen: dé machine voor op kantoor direct op locatie.
For Apple
Met de WMF Photo Simu app 3.0 kunt u meteen zien hoe goed
de WMF 9000 S+ in uw kantoor past.

For Android

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. Deze gebruiksvriendelijke app is geschikt
voor uw iPhone, iPad, en/of Android en kunt u gratis downloaden in de App
store. 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 HYPERLINK „mailto: service@wmf.nl“
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