
INSTANT	OMNI

Met de Instant Omni zet u vele 
koffievariaties in een handomdraai.

       “Ze kiest iedere keer weer iets
          nieuws, moet ik ook eens doen!”



ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

VOOR IEDEREEN  
ZIJN FAVORIETE  
KOFFIE

•   Veel variatie in koffie en  
warme dranken 

•   Sterkte van koffie, suiker  
en melk instelbaar

•   Gescheiden uitloop voor koffie  
en heet water

•   Eenvoudig en snel bij te vullen  
en te reinigen

•   Nauwelijks wachten op je  
favoriete drankje

Met deze snelle alleskunner is uw 
favoriete warme drank in een paar 
seconden klaar. Wordt het een heerlijke 
espresso, zwarte koffie, cappuccino, 
latte macchiato of een wiener melange?  
Als u liever iets anders drinkt, kunt u 
uzelf verwennen met een warme choco 
of een geurige kop thee. 

Met zijn snelheid en betrouwbaarheid  
is de Instant Omni ideaal voor 
organisaties vanaf 40-50 gebruikers. 
Ook tijdens de koffie-spits hoeft 
niemand lang te wachten. Een kop 
cappuccino staat in 15 seconden klaar  
en een hele kan binnen 120 seconden. 

De Instant Omni heeft een 10 inch 
HD-touchscreen. Het scherm toont  
een RSS-feed en geeft per drank 
allergeneninformatie weer.

“Het is hier altijd druk.
Toch wil je dat iedereen 

snel een kop koffie  
kan pakken, even opladen 

of bijpraten. Daarom kozen we voor de 
veelzijdige Instant Omni. Die bereidt  
voor alle collega’s snel de koffie die ze  
het liefste drinken.”

De review van…
Sander, Facility Manager 

Ieder kopje koffie 
heeft zijn eigen verhaal.



Wateraansluiting   
Vast

Afmetingen machine (hxbxd) 
875 x 450 x 525

Benodigde ruimte (hxbxd) 
1060 x 550 x 580

Gewicht (leeg)    
75 kg

Elektriciteit
230 V 

Dranken
Koffie, espresso, cappuccino, latte, 
latte macchiato, wiener melange, heet 
water

Optioneel
Thee inclusief suiker en/of melk, 
warme chocolademelk, koud water, 
soep, decafé

Zetsnelheid zwarte koffie
13 seconden

Zetsnelheid cappuccino
15 seconden

Capaciteit per uur
180 kopjes

Aantal gebruikers
40-50 gebruikers

Inhoud Instantcontainer
2.7 liter

SPECIFICATIES
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