
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:
Høykapasitet 

    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. time (120 ml):
Ca. 370 pr. time

Type kaffe:
Automat-/filterkaffe

    Antall drikkevalg
Svart kaffe og varmt vann

En særdeles effektiv og driftssikker kaffemaskin som kan produsere og lagre 
fra 1 til 8 liter kaffe. Kan servere store grupper personer på en god måte. I 
perioder med lavere etterspørsel kan maskinen programmeres for mindre 
volum med kaffe, og motsatt. Kaffebeholderen rommer hele 3 kg kaffe. 

Skjerm hvor du kan velge direkte mellom 4 ulike mengder etter behov inkl. 
egen kannefunksjon. Selvrensende systemer som gjør renhold og vedlikehold 
enkelt.

Maskinen lager kun svart kaffe og serverer varmt vann i eget utløp. Spectra er 
100% sveitsisk kvalitet. 

Egenskaper

X-XL er en kompakt og effektiv helautomatisk 
kaffemaskin for deg som trenger mye kaffe 
raskt. Egnet for store virksomheter og kantiner.
Programmeres i henhold til behov slik at man får 
riktig og rikelig mengde kaffe når man ønsker.

Franke Spectra



Antall beholdere  
1 stk

Sjokoladepulver 
Nei

Melkepulver 
Nei

Fersk melk 
Nei

Kannefunksjon 
Ja

Kapasitet beholder kaffe 
1  x 3000 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
Ikke relevant

Kapasitet beholder melkepulver 
Ikke relevant

Eget tappepunkt for varmt vann 
Ja 

Kapasitet avfallsbeholder
Ikke relevant

Vanntilkobling 
Fast tilkobling

Dimensjoner maskin 
B 400 mm, H 842 mm, D 582 mm

Vekt maskin  
50 kg 

Regulerbar høyde tappeområde 
Utbyttbart uttak: 130, 170 og 265 mm

Maks høyde tappeområde 
265 mm

Antall kverner 
Ikke relevant

Skjerm 
Trykknapper

Elektrisitet 
400V~50/60Hz, 9300W

XL bønnebeholder 
Nei

Kapasitet varmtvann pr. time
35 liter

Grutgjennomføring 
Standard

Filter 
Clarisse Everpure

Underskap 
Tilvalg

Mulighet for betalingssystem
Nei

Avløp
Påkrevet
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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


