Kaffe på jobben
Profesjonell
helautomatisk
instant
kaffemaskin

OptiVend TS NG Kaffemaskin
OptIVend er en kaffemaskin av typen instant
som lager en en god kopp kaffe ved å trykke på
én knapp.
Maskinen er enkel å betjene og har et stilig
design. Dens enkle linjer og materialer av høy
kvalitet gjør at OptiVend Kaffemaskin passer inn i
ethvert arbeidsmiljø.

Valgmulighet, raskhet
og smidige håndtering!
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Kaffe
på jobben

En rask kopp kaffe, eller en
kanne kaffe til møterommet?
OptiVend er alltid klar, og rask til å produsere kaffe i stor kvantitet.
Du trenger aldri vente lenge!

Kaffemaskinen er en fryd for øyet takket være de rene
linjene og det tidløse rustfrie stålet. OptiVend er kraftfull
på innsiden og vakker på utsiden. De store knappene
og LCD displayet er brukervennlig og innbydende.
Hver eneste kaffekopp vil ha riktig smak og temperatur
hver eneste gang!
Maskinen leveres i standard sort med 4 beholdere.
1. Instant kaffe
2. Melk
3. Sjokolade
4. Valgfritt (enten instant espresso kaffe eller sukker)

Rustfritt stål er ikke
bare evigvarende,
det kan også
resirkuleres 100 %.
Alle komponenter er
laget av materialer
av beste kvalitet og
er nøysomme når
det gjelder
strømforbruk (A+)

Ingredienser

4 ingrediensbeholdere: Instant kaffe, melkepulver
og sjokoladepulver (+ valgfritt sukker eller espresso)

Kapasitet brygging 360 kopper kaffe i timen
og vann
40 liter varmt vann
Bryggetid

Kopp kaffe: 5-12 sekunder
Kanne kaffe (1,5 liter): ca 60 sekunder

Tappeområde

Enkelt tappeområde med regulerbar høyde til maks 235 mm

Betalingskort

Mulighet for system for vanlige betalingskort

Elektrisitet

2300W/50-60Hz

Vann

Må tilkobles drikkevann.

Materialer

Rustfritt stål

Dimensjoner

Maskin

B 409 mm, H 686 mm, D 521 mm / 23 kg

Valgmulighet, raskhet
og smidige håndtering!

Med OptiVend kaffemaskin serverer du alle varianter: fra vanlig
svart kaffe til cappuccino og latte macchiato. OptiVend lager den
kaffe du ønsker raskt og effektivt, mens du venter. Lyst på noe
annet? OptiVend serverer også deilige pulverprodukter som varm
kakao.
OptiVend kaffemaskin er rask å installere og kan brukes overalt.
Den har hele tolv taster som kan brukes til å stille inn favorittdrikkene dine. Dessuten er det lettvint å regulere styrken etter din
egen smak.
Koppholderen er høydejusterbar og egner seg for termoskanner.
Takket være store beholdere behøver du ikke å fylle maskinen så
ofte. En annen praktisk fordel: OptiVend Kaffemaskin er lett å
holde ren.
Maskinen oppfyller de høyeste kaffe standarder og kombinerer
enestående ytelse og utmerket valuta for pengene. Ideell for
bedrifter som verdsetter etter god smak, brukervennlighet, og
samtidig holder god kontroll på utgiftene.

