
Kaffemaskiner fra Franke - utviklet og forbedret i over 100 år 
I over 100 år har Franke jobbet med nyskapende prosjektering og enestående design. Ikke bare tilbyr Franke utmerkede 
produkter, men også skreddersydde løsninger for komplekse behov. Alt Franke gjør skal være unikt - fra produktene de 
utvikler til måten de håndterer sine kunder, partnere og ansatte på. 

Kaffe handler om mer enn bønner og maskiner. Det handler om øyeblikket du skaper en fantastisk kaffeopplevelse.

    Antall brukere:
Vi anbefaler ca. 60 på standard versjon

    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
Ca. 150

Type kaffe:
Hele bønner

    Antall drikkevalg
Fra 12 og oppover

A600 har en 8″” touchskjerm som gjør det enkelt og effektivt å drifte maskinen. 
Touchskjermen gir visning av bilder og videoer som kan konfigureres etter behov. 

Det er enkelt å lage kaffe, cappuccino, latte macchiato og varm sjokolade; en enkel 
berøring er alt som trengs for å servere fantastisk barista-kaffe, melkekreasjoner, 
sjokolade og te. Mulighet for telemetri, touchless og tilgang til app.  

Kaffemaskinen har dobbelt utløp for servering av 2 kopper om gangen, samt   
kannefunksjon. Frankes egen patenterte EasyClean-system gjør rengjøringen         
trygg og hygienisk. A600 kommer i tillegg med et integrert helautomatisk 
avkalkingssystem. Maskinen kan fås med ferskmelk og er da utstyrt med et  
integrert FoamMaster™ system som gir fløyelsmykt melkeskum.

Egenskaper

Alt du trenger for en perfekt kopp kaffe.     
Fullautomatisk kaffemaskin med et kompakt og 
stilrent design. Enkel og effektiv rengjøring.
Kaffebønnene kvernes der og da og skaper en 
delikat krema på toppen. Enkel betjening.

Franke A600



Antall beholdere  
4 stk

Sjokoladepulver 
Ja

Melkepulver 
Ja

Fersk melk 
Tilvalg (FoamMaster ™)

Kannefunksjon 
Ja

Kapasitet beholder kaffe 
2 x 1200 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
1 x 1200 gram

Kapasitet beholder melkepulver 
1 x 1200 gram

Eget tappepunkt for varmt vann 
Ja 

Kapasitet avfallsbeholder
80 kopper

Vanntilkobling 
Fast tilkobling

Dimensjoner maskin 
B 340 mm, H 850 mm, D 600 mm 

Vekt maskin  
38 kg 

Regulerbar høyde tappeområde 
Ja, 80-180 mm

Maks høyde tappeområde 
180 mm

Antall kverner 
2

Skjerm 
Berøringsskjerm 8”

Elektrisitet 
220 V / 50 Hz / 2.6-3.2 kW / 16 A

XL bønnebeholder 
Nei

Kapasitet varmtvann pr. time
14 liter

Grutgjennomføring 
Tilvalg

Filter 
Clarisse Everpure

Underskap 
Tilvalg

Mulighet for betalingssystem
Nei
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Ta gjerne kontakt med oss 

Waterlogic Norge AS 
www.waterlogic.no
Telefon 815 51 960 
kundeservice@waterlogic.no

Tekniske spesifikasjoner

GJØR KAFFEPAUSEN BEDRE MED

Mesteren i variasjon
FoamMaster ™ kan kombineres med 

A600 og er din nøkkel til et nesten 
ubegrenset utvalg av smakfulle 

spesialitetskaffe og melkedrikker, fra 
den perfekte latte macchiato til en 

klassisk espresso.

Dimensjoner melkeskap
B 270 mm, H 540 mm, D 475 mm (28 kg)


