
De OptiFresh van Animo® nu ook
verkrijgbaar voor verse koffiebonen

OptiFresh BEAN

4 Uitvoeringen

Met de nieuwe veelzijdige OptiFresh BEAN kofﬁeautomaat van
Animo® zet u met één druk op de knop een heerlijke kop kofﬁe.
Het zetsysteem van de OptiFresh BEAN is een techniek die er toe leidt
dat de smaak van uw kofﬁe optimaal is. De kofﬁe wordt eerst vers
gemalen, waarna elk kopje vers wordt gezet. Verser krijgt u het niet!
Het zetsysteem maakt gebruik van een permanentﬁlter in
plaats van een papieren ﬁlter. Hierdoor is geen ﬁlterrol nodig
die steeds aangevuld moet worden en raakt de afvalbak minder
snel vol. Een moderne oplossing voor vers gezette ﬁlterkofﬁe!

Naast ‘gewone’ kofﬁe biedt de OptiFresh BEAN een breed scala aan
kofﬁevariëteiten. Een heerlijke cappuccino, Latte Macchiato, maar
ook Wiener Melange of kofﬁe choc zijn met een OptiFresh BEAN zo
gezet. De OptiFresh BEAN is leverbaar in vier uitvoeringen, waarvan
het verschil zit in het aantal canisters voor instant / vriesdroog
ingrediënten. Hoe meer canisters, hoe meer keuze in drankenvariaties.
De gebruiker bepaalt zelf met welke ingrediënten de canisters worden
gevuld.

De OptiFresh BEAN in het kort

Opties & Accessoires

• Professionele maalunit voorzien van keramische maalschijven,
geschikt voor alle kofﬁesoorten
• Zetunit met permanentﬁlter
• Geschikt voor kopjes en kannetjes
• Gescheiden uitgifte van kofﬁe en heet water
• 12 Keuze mogelijkheden
• Groot aantal drankenvariaties
• 4 Uitvoeringen; 1 – 4 canisters
• Sterkteregeling
• Plug & Play
• Eenvoudig te bedienen
• Reinigingsprogramma
• Verbruiksregistratie
• Ontkalkingsindicatie
• Behuizing en boiler van RVS

• Onderkast (optioneel met doorvoer luik naar afvalbak)
• Muntmechanisme (nri)
• Muntmechanisme met geldwisselaar (nri)

Canister voorzien van slot,
voor 2,5 Kg koffiebonen
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OptiFresh BEAN 4

SPECIFICATIES
De smaakvariaties zijn afhankelijk van de ingrediënten die de gebruiker per canister kiest. Onderstaand de standaard configuratie van
de verschillende OptiFresh BEAN modellen. Dankzij de flexibele besturing zijn de keuzemogelijkheden eenvoudig aan te passen.

OptiFresh BEAN
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Koffie
Koffie melk
Koffie suiker
Koffie melk & suiker
Koffie verkeerd
Chocolade
Chocolade melk
Koffie Choc
Cappuccino
Wiener Melange
Latte Macchiato
Cappuccino suiker
Espresso
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Dubbele espresso
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Espresso choc

*

Espresso suiker
Warme melk
Heet water
Koffie
Heet water

= standaard instelling af fabriek
= instelbaar (afhankelijk van gekozen ingrediënten)
= kannen vullen * = Fresh brew kofﬁe ** = Instant kofﬁe
• Inhoud breed canister : 5,1 liter (Instant koffie ca. 18oo gr./ topping ca. 2200 gr./ cacao ca. 3400 gr.)
• Inhoud smal canister : 2,3 liter (topping ca. 1000 gr./ cacao ca. 1600 gr./ suiker ca. 2000 gr./ instant koffie ca. 500 gr.)
• Inhoud bonencanister : 2,5 Kg (koffiebonen)
• Afvalbak: 7,7 liter

Technische gegevens

Artikelnummer
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10800

10805

10810

10815

Capaciteit koppen 120 ml. p/uur

125

125

125

125

Uitgifte snelheid kopje/sec.

29

29

29

29

Heet water p/uur (liter)

25

25

25

25

Boiler RVS 18/10 (liter)
Wateraansluiting
Aansluitwaarde

Afmetingen (BxDxH) mm.
Aftaphoogte mm.
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3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

1N~220-240V/
50-60Hz/2300W

1N~220-240V/
50-60Hz/2300W

1N~220-240V/
50-60Hz/2300W

1N~220-240V/
50-60Hz/2300W

402 x 589 x 880

402 x 589 x 880

402 x 589 x 880

483 x 589 x 880

123/214

123/214

123/214

123/214

Modelwijzigingen voorbehouden
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