
Schaerer Soul. 
Exceptionele koffievariaties.

     “Wat is het volgende 
agendapunt? Koffie?”
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.
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ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

ALTIJD GOEDE 
KOFFIE

• Voorzien van een dubbele bonencontainer

• Eigentijds design met gebruiksvriendelijk  
 8 inch HD-touchscreen

• Premium espressomachine met verse melk

• Snel en eenvoudig te bedienen

• Uitgerust met de Best Foam™ technologie

• Heerlijke warme en koude verfrissende   
 koffievariaties en chocoladedranken

• Door de flexibel te plaatsen koelkast  
 past deze machine in elke corner 

De Schaerer Soul is een aanwinst voor 
elke koffiecorner. Dankzij de gemakkelijke 
bediening van het 8 inch HD-touchscreen kan 
iedereen een goede barista zijn. Zowel een 
espresso, cappuccino (warm of koud) of een 
romige latte worden allemaal gezet met één 
aanraking op het scherm. Deze machine is 
uitgevoerd in een mat zwart design wat voor 
een luxe uitstraling zorgt. Dit in combinatie met 
de zichtbare bonen maakt dat de Schaerer Soul 
je koffiecorner direct een warme uitstraling 
geeft waar iedereen zich thuis zal voelen. 

Deze machine past in elke setting dankzij de 
flexibel te plaatsten koelkast. Hij is geschikt 
voor horecagelegenheden die de gasten graag 
een goede kop koffie met melkschuim van 
barista-kwaliteit presenteert. Maar de Schaerer 
Soul komt ook zeer goed tot zijn recht in een 
kantooromgeving waar de kwaliteit van koffie 
hoog in het vaandel staat. In combinatie met 
de juiste gebrande espressomelange zult u 
keer op keer de heerlijkste koffies bereiden 
met de Schaerer Soul.

Aantal gebruikers
25 tot 50 

Inhoud hopper
Espressobonen (2x1,2 kg)
Chocoladepoeder (2,0 kg)

Inhoud verse melk container
10 liter

Afmetingen machine (hxbxd) 
761 x 330 x 600 mm*

Benodigde ruimte (hxbxd) 
870 x 530 x 700 mm*

Gewicht (leeg)   
55 kg

Elektriciteit
230 V

Wateraansluiting   
Vast

Drinks
Hot 
Ristretto | Espresso | Espresso Macchiato 
Doppio | Coffee | Americano | Cappuccino
Latte | Latte Macchiato | Flat White
Melk/ Melk Foam | Chociatto 
Chocolate Deluxe | Water
Cold 
Cappuccino | Latte | Latte Macchiato
Melk/ Melk Foam

Zetsnelheid
Zwarte koffie kop (125 ml) / 36 sec.
Cappuccino kop (125 ml) / 38 sec.

Capaciteit per uur 
100 kopjes (125 ml)

Geadviseerd gebruik 
250 koppen per dag

Koffiesterkte instelbaar
Ja

* Wanneer gebruik wordt gemaakt van de undercounter koelkast.
 Wanneer er gekozen wordt voor de koelkast naast de machine wordt de 
 breedte 723 cm en wordt de benodigde ruimte 923 cm. 

SPECIFICATIES

“Een goede kop koffie of thee  

is belangrijk! Het is een goede start  

van de dag en een fijne manier om  

onze klanten gastvrij te ontvangen.”

De review van…
Maarten Jan, 
Service manager Rabobank 
Regio Den Haag

Ieder kopje koffie 
heeft z’n eigen verhaal.

BaReCa versie

Self service versie 


