Laat je raken door
onze nieuwe
Espresso Smart Touch
A touch
of glass
Pure elegantie:
hoogwaardig gehard
glazen front met 7 inch
smart touchscreen

Swiss made

Taste through technology: de beste smaak door gebruik van superieure technologie.
De Zwitserse zetgroep en bonenmaler van onze partner Braumann staan, samen met
uw bonen, garant voor een perfecte koffiekwaliteit.
Met de duurzame Espresso Smart Touch verwen je je collega’s en gasten met
heerlijke koffie. De hoogwaardige materialen en de robuuste constructie
garanderen jarenlang probleemloos gebruik. Bij het gebruik van de
energiespaarstand is hij bovendien nog zuiniger.

Ontmoet onze barista

Onze ‘barista’ komt uit Zwitserland. Een zetgroep die zijn
betrouwbaarheid inmiddels ruimschoots heeft bewezen.
Is snelheid belangrijk voor u? 2 Koppen koffie tegelijk
bereiden in 45 seconden is geen enkel probleem.
Op ieder moment van de dag garandeert de
machine een kop koffie van
perfecte kwaliteit.

Perfecte maling

Ook onze bonenmaler wordt in Zwitserland
geproduceerd. Met Zwitserse precisie zorgen
de metalen maalschijven voor een consistente
maalgraad. Optimale versheid wordt gegarandeerd door vlak voor gebruik de bonen te malen.
Door de perfecte instelling van de zetgroep en
bonenmaler haalt de machine het beste uit uw
koffiebonen.

Geweldige koffie met
één simpele beweging
Met de veelzijdige Espresso Smart Touch bereidt u nog makkelijker een krachtige
espresso, romige cappuccino, verleidelijke latte macchiato en natuurlijk ook uw
gewone lekkere koffie!

Het intuïtieve 7 inch touchscreen maakt het kiezen van uw ideale drank wel heel
eenvoudig. Of u nu een enkele kop, twee kopjes tegelijk of zelfs een kan zet, het
is slechts één enkele aanraking van het scherm verwijderd. Uw keuze staat niet op
het scherm? Swipe eenvoudig naar het volgende scherm voor meer keuzes.
Door de diverse accessoires zoals koppenwarmers, onderkasten en betalingssystemen
is de inzetbaarheid van de Espresso Smart Touch vrijwel onbegrensd.

7 inch touchscreen

Het heldere 7 inch touchscreen geeft
de verschillende dranken met iconen
weer. Hierdoor wordt het gelijk
duidelijk uit welke dranken u kunt
kiezen. Afhankelijk van de uitvoering
van de machine kunnen, met behulp
van de swipe functie, tot 28 dranken
worden getoond.

Interface

Met één aanraking van het scherm uw
drank zetten óf uw drank eerst aanpassen aan uw persoonlijke smaak?
Door middel van de sterkteregeling
en het toevoegen van melk en suiker
is dit allemaal mogelijk en eenvoudig
instelbaar.

Technische details
Specificatie Espresso Smart Touch ES121
Containers:

Uurcapaciteit:

Bonen:  

1 x 3,2 liter ≈ 1.100 gram

Topping:

1 x 2,3 liter ≈ 1.475 gram

Chocolade:

1 x 2,3 liter ≈ 1.775 gram

120 kopjes (120 ml)

Uitgiftesnelheid:

Ca. 30 sec (120 ml)

Afmetingen H x B x D:

771* / 710** x 320 x 580 mm (met*, zonder** bonencontainer)

Ca. 45 sec (120 ml)

Maximale uitgiftehoogte:

19 cm

Aansluitwaarde:

AC 1N 230V, 50 Hz, 3.000 W

Gewicht:

42 kg

Kenmerken

Opties

▶ Energiespaarstand

▶ Koppenwarmer

▶ Automatisch reinigingsprogramma

▶ Set voor capaciteitsvergroting

▶ Gescheiden (heet-) wateruitgifte

▶ Diverse betaalsystemen en kleuren

▶ Traploos verstelbaar bekerplateau

▶ Onderkast (met/zonder koud-waterunit)

▶ Bekersensoren en uitgifteverlichting

▶ Gastro achterwand

Drankkeuzemogelijkheden*
ES121

ES132

EL122

Café crème
Espresso
Cappuccino
Café au lait
Latte macchiato
Wiener melange
Espresschoc
Chocolade
Creamy choc
Decafeïne
Heet water
Koud water
Kan koffie

Standaard

Kan chocolade

Optioneel zonder meerprijs

Kan heet water

       Bij deze optie vervalt een ander ingredient

-

Melk / suiker / start
Stop functie

       Bereid met instant koffie
       Standaard met twee koppen tegelijk

Sterkteregeling

       Optioneel met twee koppen tegelijk

Standaard drankindeling, tot 28 dranken programmeerbaar

Andere modellen in deze range
Espresso Smart Touch 132: Bonen, Topping, Chocolade, Instant koffie of Suiker
Espresso Smart Touch 122: Bonen, Topping en Chocolade concentraat

Zet- en drukfouten voorbehouden.
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