CAFITESSE
QUANTUM
110 / 120 / 300

KWALITEIT IN ELKE
GEWENSTE KWANTITEIT
Cafitesse Quantum serveert u binnen enkele seconden heerlijke koffie in grote hoeveelheden,
zelfs tijdens de drukste momenten van de dag. Het unieke systeem biedt u bovendien de
zekerheid dat iedere kop koffie van dezelfde hoge kwaliteit is.

“Mag ik even tussendoor, jongens?
Duurt maar 3,5 seconde”

Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.
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Cafitesse.
Meer dan goede koffie.

De review van…
Lieke, gastvrouw
“Elke dag moeten wij
grote groepen voorzien
van goede koffie.
Met de Cafitesse Quantum
kan ik al deze mensen snel voorzien van
een lekkere kop koffie. Zó lekker dat ik er
ook eentje pak als ik pauze heb.”

ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJ

HET ULTIEME
GEMAK
Het gemak van simpele, intuïtieve
bediening in combinatie met zorgeloos
onderhoud maakt de Cafitesse Quantum
heel eenvoudig in het gebruik.
Het slim ontworpen systeem zorgt voor
optimale hygiëne. De Cafitesse Quantum
is zeer energiezuinig en het bijvullen van
de machine is kinderspel. Doordat het
schoonmaken van de Cafitesse Quantum
enorm eenvoudig is, kost het u bovendien
nauwelijks tijd. Kortom, veel gemak en
weinig onderhoud. En dus meer tijd om
te genieten van een heerlijk kopje koffie
terwijl u zich weer even helemaal op
kunt laden.

SPECIFICATIES QUANTUM 300

Wateraansluiting			
Vast

Wateraansluiting			
Vast

• Zekerheid van constante koffiekwaliteit
• Zeer snel & eenvoudig te bedienen
• Hoge capaciteit
• Een uniek gesloten systeem
voor optimale hygiëne

Ieder kopje koffie
heeft z’n eigen verhaal.

SPECIFICATIES QUANTUM 110
Inhoud Cafitesse ingrediënt
1 pak Cafitesse (1,25L / 2L)
Afmetingen machine (hxbxd)
770 x 260 x 520 mm
Benodigde ruimte (hxbxd)
1200 x 460 x 620 mm

Drinks
Standaard
Zwarte koffie | Kan zwarte koffie
Heet water | Kan heet water
Optioneel*
Decafeïne | Thee | Koud water
Zetsnelheid
Zwarte koffie per kop (125 ml) / 3,5 sec.
Zwarte koffie per kan (1000 ml) / 14 sec.

Inhoud Cafitesse ingrediënt
2 pakken Cafitesse (1,25L / 2L)
Afmetingen machine (hxbxd)
770 x 350 x 524 mm
Benodigde ruimte (hxbxd)
1200 x 550 x 575 mm

Drinks
Standaard
Zwarte koffie | Kan zwarte koffie
Heet water | Kan heet water
Optioneel*
Decafeïne | Thee | Koud water
Zetsnelheid
Zwarte koffie per kop (125 ml) / 3,5 sec.
Zwarte koffie per kan (1000 ml) / 14 sec.

• Gemakkelijk bij te vullen

Gewicht (leeg)			
31 kg

Capaciteit per uur
320 kopjes (230 V / 125 ml)
600 kopjes (400 V / 125 ml)

Gewicht (leeg)			
36,5 kg

Capaciteit per uur
320 kopjes (230 V / 125 ml)
600 kopjes (400 V / 125 ml)

• Energieverbruik continu afgestemd
op het consumptiepatroon

Elektriciteit
230 V / 3,5 kW - 400 V / 8,4 kW

Koffiesterkte
Mild, normaal of sterk

Elektriciteit
230 V / 3,5 kW - 400 V / 8,4 kW

Koffiesterkte
Mild, normaal of sterk

Aantal gebruikers
35 tot 50

Kopgrootte
Klein, medium of groot

Aantal gebruikers
40 tot 80

Kopgrootte
Klein, medium of groot

• Minimale schoonmaaktijd

* Door keuze voor bepaalde opties kunnen andere opties komen te vervallen.

SPECIFICATIES QUANTUM 120
Wateraansluiting			
Vast
Inhoud Cafitesse ingrediënt
1 pak Cafitesse (1,25L / 2L)
Afmetingen machine (hxbxd)
850 x 260 x 520 mm
Benodigde ruimte (hxbxd)
1300 x 460 x 620 mm
Gewicht (leeg)			
34 kg
Elektriciteit
230 V / 3,5 kW - 400 V / 8,4 kW
Aantal gebruikers
35 tot 50

Drinks
Standaard
Zwarte koffie | Café crème | Kan zwarte koffie
Heet water | Kan heet water
Optioneel*
Decafeïne | Warme chocolademelk
Koud water | Thee
Zetsnelheid
Zwarte koffie per kop (125 ml) / 8 sec.
Zwarte koffie per kan (1000 ml) / 32 sec.
Capaciteit per uur
320 kopjes (230 V / 125 ml)
600 kopjes (400 V / 125 ml)
Koffiesterkte
Mild, normaal of sterk
Kopgrootte
Klein, medium of groot
*Door keuze voor bepaalde opties kunnen andere opties komen te vervallen.

