
CAFITESSE
EXCELLENCE
COMPACT	BLACK

Proef pure kwaliteit met de
Ca� tesse Excellence Compact Black.

“Goede,	zwarte	koffie,
																						daar	houd	ik	van.”



ALLE	VOORDELEN	
OP	EEN	RIJ

ALTIJD	GOEDE,	
ZWARTE	KOFFIE

•  Zekerheid van constante ko�  ekwaliteit

•  Snel en eenvoudig te bedienen

•  Uniek gesloten systeem, 
maximale hygiëne

•  Minimale schoonmaaktijd

• Gemakkelijk bij te vullen

Met de Ca� tesse Excellence Compact 
Black kunt u samen met uw collega’s en 
klanten genieten van heerlijke, zwarte 
ko�  e. Het moderne design is 
geïnspireerd op onze Ca� tesse 
Excellence en past op elke werkplek.
Een goede keuze als u op zoek bent naar 
een snelle, compacte ko�  emachine.

Daarnaast is deze Ca� tesse zeer 
eenvoudig te bedienen en bent u 
verzekerd van een constante 
ko�  ekwaliteit. 

U kunt kiezen uit twee machines: een 
met een vaste wateraansluiting of
een machine met watertank.
De watertankversie kunt u zelf 
aansluiten. 

Dankzij het unieke, gesloten systeem 
werkt de machine ook erg hygiënisch.
En de schoonmaaktijd is slechts 4 
minuten per week. Wel zo makkelijk.

Wateraansluiting   
Vast
Tank 

Inhoud product
1x pak Ca� tesse (1,25l)

Afmetingen machine (hxbxd) 
562 x 390 x 410 mm

Benodigde ruimte (hxbxd) 
780 x 590 x 610 mm

Gewicht (leeg)   
22,0 kg

Elektriciteit
230 V / 2.1 kW

Schoonmaaktijd
4 minuten per week

Drinks
Zwarte ko�  e, Heet water

Aantal gebruikers
5 tot 20

Zetsnelheid zwarte ko�  e
Per kop (125 ml) / 15 sec
Per kan (900 ml) / 92 sec

Cap per uur (230V)
140 kopjes (125ml)

Tap opties
Zwarte ko�  e 
Ko�  e standaard  125 ml
Ko�  e groot   200 ml
Kan ko�  e          900 ml 

Heet water
Heet water  125 ml

Ko�  esterkte 
Mild, normaal of sterk

“Voordat de dagelijkse 
hectiek op de 

bouwplaats begint, wil 
iedereen natuurlijk een kop 

ko�  e. Gewoon een goede kop, die lekker 
snel klaar is. Zodat ze daarna aan de slag 
kunnen. Deze machine is daar perfect voor. 
Geen gedoe en altijd goed. Top.”

De review van…
Peter, aannemer 

Ieder	kopje	koffie
heeft z’n eigen verhaal.

SPECIFICATIES
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