
    Antall brukere:
Vi anbefaler ca. 10-40 med standard versjon

    Anbefalt maks. antall kaffekopper pr. dag (120 ml):
ca. 160

Type kaffe:
Hele bønner

    Antall drikkevalg
Opptil 12

Elegant og smart. Innovativ teknologi sikrer 
høy kvalitet og møter selv den kresne. Med 
et brukervennlig og intuitivt display.

Setter man ekstra stor pris på en kopp svart, velduftende kaffe av 
høyeste kvalitet, er Rhea BL Grande maskinen for deg. Den er kraftfull 
på innsiden og stilren på utsiden.Betjeningen er enkel og intuitiv og de 
store knappene gjør maskinen brukervennlig og innbydende.

Maskinen oppfyller de høyeste kaffestandarder og kombinerer 
enestående ytelse og utmerket valuta for pengene. Ideell for bedrifter 
som verdsetter god smak, brukervennlighet, og samtidig holder god 
kontroll på utgiftene.              

Rhea BL Grande

Kaffemaskin for små/medium miljøer. 
Tre ingrediensbeholdere gir mange drikkevalg.

Egenskaper

Rheavendors - Europas eldste forhandler av kaffemaskiner
Siden 1969 har Rheavendors vært en ledende internasjonal leverandør med fokus på design og 
teknologisk innovasjon kombinert med kvalitet og bærekraft i alle ledd.



Antall beholdere  
3 stk

Sjokoladepulver 
Ja

Melkepulver 
Ja

Fersk melk 
Nei

Kannefunksjon 
Ja

Kapasitet beholder kaffe 
1 x 700 gram

Kapasitet beholder sjokoladepulver 
1 x 940 gram

Kapasitet beholder melkepulver 
1 x 800 gram

Eget tappepunkt for varmt vann 
Nei, kun ett tappepunkt

Kapasitet avfallsbeholder
ca. 60 kopper

Vanntilkobling 
Fast tilkobling

Dimensjoner maskin 
B 422 mm, H 591 mm, D 585 mm

Vekt maskin  
32,4 kg

Regulerbar høyde tappeområde 
Nei

Maks høyde tappeområde 
150 mm

Antall kverner 
1

Skjerm 
Berøringsskjerm (3,5”)

Elektrisitet 
230V/1600W/50-60Hz

XL bønnebeholder 
Nei

Kapasitet varmtvann pr. time
14 liter

Grutgjennomføring 
Tilvalg, 200+ kopper

Filter 
Eco kalkfilter

Underskap 
Tilvalg

Mulighet for betalingssystem
Nei
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Waterlogic Norge AS 
www.waterlogic.no
Telefon 815 51 960 
kundeservice@waterlogic.no

Ta gjerne kontakt med oss 

Tekniske spesifikasjoner

GJØR KAFFEPAUSEN BEDRE MED

Brukervennlig kvalitetsmaskin med mange drikkevalg


