
CAFITESSE
OMNI

      “Even ontspannen met een    
   kop koffie, en dan weer door”



• Ruime keuze aan koffievariaties  
 en warme dranken

• Hoge capaciteit

• Zekerheid van constante koffiekwaliteit

•  Stijlvol vormgegeven koffiemachine  
 met 10 inch HD-touchscreen

• Personalisatie opties voor het  
 perfecte kopje koffie 
 
•  Een uniek gesloten systeem  
 voor optimale hygiëne 

•  Gemakkelijk bij te vullen en  
 minimale schoonmaaktijd

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

RUIME KEUZE 
EN ALTIJD 
GOEDE KOFFIE

“Je wil graag dat iedereen 
in de pauze snel een kop 

koffie kan pakken. De 
Cafitesse Omni biedt ons dat. 

Er is veel variatie, iedereen kan snel en 
makkelijk zijn eigen favoriete koffie kiezen. 
Zo blijft er nog lekker tijd over om even te 
genieten en bij te praten met de collega’s.”

De review van…
Nicole, Facility Manager 

Ieder kopje koffie 
heeft zijn eigen verhaal.

Wilt u elke dag genieten van een kop 
goede koffie? Dan is de Cafitesse Omni de 
koffieautomaat die u zoekt. Deze machine 
combineert goede constante kwaliteit koffie 
én zeer ruime keuze aan koffievariaties 
samen met een hoge capaciteit (225 kopjes 
per uur). De machine biedt optimaal gemak 
met maximale hygiëne. Zet middels de 
eenvoudige en intuïtieve bediening op het 
touchscreen snel precies de koffie die u wilt. 

Een romige cappuccino, een espresso, 
een latte macchiato of een andere variatie, 
de Cafitesse Omni kan het allemaal. 
U kunt ook de sterkte van de koffie en de 
hoeveelheid suiker en melk zelf bepalen. 
Liever heet water voor thee of een warme 
chocolade? Ook dat kan met de veelzijdige 
Cafitesse Omni. Daarnaast heeft deze machine 
een gescheiden uitloop waardoor er geen 
druppel koffie in uw hete water zal belanden. 



SPECIFICATIES
Wateraansluiting 
Vast

Inhoud Cafitesse ingrediënt
2 pakken Cafitesse (1,25L - 2L)

Afmetingen machine (hxbxd) 
875 x 550 x 525 mm

Benodigde ruimte (hxbxd)
1060 x 650 x 575 mm

Gewicht (leeg)
80 kg

Elektriciteit
230 V - 3,4 kW

Separaat heet water uitgifte 

Drinks
Standaard 
Zwarte koffie | Espresso | Cappuccino   
Café au lait | Latte Macchiatto | Café Choco  
Wiener Melange | Warme Chocolademelk  
Choco de luxe | Heet water | Kan heet water  
Kan zwarte koffie
Optioneel* 
Thee | Decafeïne | Soep | Koud water

Zetsnelheid 
Zwarte koffie per kop (125ml) / 15 sec. 
Zwarte koffie per kan (900ml) / 60 sec.
Cappuccino per kop (125ml) / 19 sec.

Capaciteit per uur
225 kopjes (125ml)

Aantal gebruikers
35 tot 50

Koffiesterkte
Mild, normaal of sterk  
*Door keuze voor bepaalde opties kunnen andere opties komen te vervallen.   
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.


