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Vi tilbyder et bredt udvalg af 
produkter og serviceydelser, som 
skaber en samlet kaffeoplevelse:
 maskiner
 møbler
 kaffe og te
 kopper og sukkersticks
 servicemuligheder

og meget mere ...

Kontakt din salgskonsulent for 
yderligere informationer.

Lad os klare   
    din kaffeløsning, 
så du kan koncentrere 
    dig om din forretning!



Størrelse (B x H x D)
386x560x406

Pladskrav (B x H x D) 
646x780x620

Vægt (tom)
19,5 kg

Strømforsyning
230 V - 2,2 kW 

Vandforsyning
Fast eller 3-liters 
vandbeholder

Vandindhold
1,25 L

Indstilling af kaffestyrke
Ja

Indstilling af kopstørrelse
Ja

Kapacitet i timen (230 V)
140 kopper i timen

Valgmuligheder
Kaffe
Varmt vand

Antal forbrugere
5-20

Bryggetid for sort kaffe (0,9 L)  
15 sek./kop – 92 sek./kande
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En kompakt og effektiv maskine,  

som tilbyder sort kaffe ved et tryk 

på en knap.

   
   

   
   

HØJ KVALITET

Kombinerer kaffekvalitet med

det innovative Cafitesse-system – så

du får en fremragende kaffekvalitet

i hver eneste kop

Maskinen tilbyder dig optimal  

brugervenlighed ved at kombinere nem 

håndtering, nem rengøring, tidsbesparende 

funktioner og fantastisk service.

Vores lukkede system tilbyder dig

en uovertruffen hygiejne.
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Bedre mulighed for personlig tilpasning

ved at vælge foretrukken kopstørrelse

og kaffestyrke, samtidig med at

det samlede kaffeforbrug monitoreres.



En smart løsning, når du vil have sort kaffe. 
Med den nye Excellence Compact Black kan du servere en velsmagende kop sort kaffe for dine gæster 
eller medarbejdere. Et godt valg, når det eneste, du har brug for, er en nem løsning til at brygge sort 
kvalitetskaffe. Det moderne design er inspireret af vores succesfulde sortiment af Cafitesse-maskiner, 
som medarbejdere, gæster og kunder sætter pris på. Excellence Compact Black tilbyder dig den ideelle 
kombination af moderne, intuitivt design og fantastisk kaffekvalitet, og så er den yderst praktisk.

Cafitesse. Mere end god kaffe.  


