OptiVend 32TS
Modellen er den største av OptiVendmaskinene og kan derfor betjene mange på
kort tid. Den er lett å rengjøre og vedlikeholde.
Med en bryggetid på 5-7 sekunder er dette
maskinen for deg som vil ha kaffe raskt og ofte.
Med det tidløse uttrykket passer Animo OptiVend inn de fleste steder. Den er
robust og ideell for bedrifter som verdsetter god smak, brukervennlighet og
lite vedlikehold. Maskinen er dessuten svært prisgunstig.
Produsert i rustfritt stål og mer enn 95% av materialene i maskinen er
resirkulerbare. Optivend S er energieffektiv og energimerket A+.
Standard farge er sort. Monteres med Eco kalkfilter som standard.

Egenskaper
Antall brukere:
Vi anbefaler ca. 1-125 med standard versjon
Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
ca. 1000
Type kaffe:
Instant-/pulverkaffe
Antall drikkevalg
Opptil 12

Kaffemaskiner fra Animo - utviklet og forbedret i over 70 år
Animo produserer brukervennlige kaffemaskiner med en mengde tilbehør og funksjoner. Maskinene
er av god kvalitet og enkle å vedlikeholde. Animo har vært i bransjen i over 70 år i mer enn 75 land.
God kaffe krever en god maskin - en god maskin krever erfaring, ekspertise og entusiasme.

Tekniske spesifikasjoner
Antall beholdere

Eget tappepunkt for varmt vann

Skjerm

3 stk

Ja

LCD

Sjokoladepulver

Kapasitet avfallsbeholder

Elektrisitet

Ja

Ikke relevant

230V/50-60Hz/3275W

Melkepulver

Vanntilkobling

XL bønnebeholder

Ja

Fast tilkobling

Ikke relevant

Fersk melk

Dimensjoner maskin

Kapasitet varmtvann pr. time

Nei

B 409 mm, H 686 mm, D 521 mm

40 liter

Kannefunksjon

Vekt maskin

Grutgjennomføring

Ja

23 kg

Ikke relevant

Kapasitet beholder kaffe

Regulerbar høyde tappeområde

Filter

1 x 1300 gram

Ja, 100-155 mm

Eco kalkfilter

Kapasitet beholder sjokoladepulver

Maks høyde tappeområde

Underskap

1 x 800 gram

235 mm

Tilvalg

Kapasitet beholder melkepulver

Antall kverner

Mulighet for betalingssystem

1 x 750 gram

Ikke relevant

Ja

Eget uttak for kaffe og for

Eget uttak for varmt vann til

melk/sjokolade

f.eks te

Egen kannefunksjon

En maskin med meget stor
kapasitet og høy driftssikkerhet
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