
C A F I T E S S E .  M E R E  E N D  G O D  K A F F E DU VIL ELSKE
CAFITESSES 

KAFFELØSNINGER
OG DEN GODE KAFFE



EXCELLENCE TOUCH

ALTID EN PERFEKT KAFFE
Søger du en perfekt kaffeoplevelse? 

Det er nemt. Med Cafitesse Excellence Touch. Et unikt system, der som det eneste 

kombinerer høj kapacitet med kaffe af høj kvalitet (op til 700 kopper i timen!). 

Med det lukkede bryggesystem kan alle altid nyde en perfekt kop kaffe. 

Lavet med friske kaffebønner, ristet og brygget af vores masterblendere med 265 

års erfaring. Uanset hvilken kaffe du ønsker, kan du nemt lave den. Takket være 

den nemme og intuitive betjening på touchscreen. 

Med Excellence Touch er du sikret maksimal hygiejne og et 

bredt udvalg af muligheder. Oplev den nemme anvendelse og 

også den nemme rengøring og genopfyldning. Derudover kan 

du også selv bestemme, hvor stærk din kaffe skal være eller hvor 

meget mælk der skal i. 

En cremet cappuccino, en espresso, en latte macchiato eller en 

kop sort kaffe... det er alt sammen muligt! Du kan altid nyde et 

bredt udvalg af dejlig kaffe i selskab med dine kollegaer og kunder.



•     Stilfuld kaffemaskine med 10 tommers 
touchscreen 

•     Bredt udvalg af skønne kaffevarianter 

•      Gør din kaffe personlig eller foretag et hurtigt 
valg fra menuen 

•      Kaffe af konstant kvalitet fra den første til den 
sidste kop 

•      Stor kapacitet 

•      Nem at fylde og kræver minimal rengøring 

•      Et unikt lukket system for optimal hygiejne 

•      Smart energiforbrug

FORDELE VED EXCELLENCE TOUCH

•      Stilfuld kaffemaskine med 7 tommers 
touchscreen 

•      Bredt udvalg af skønne kaffevarianter 

•      Gør din kaffe personlig eller foretag et 
hurtigt valg fra menuen 

•      Kaffe af konstant kvalitet fra den første til 
den sidste kop 

•      Nem at fylde og kræver minimal rengøring 

•      Et unikt lukket system for optimal hygiejne 

•      Kompakt og kan anbringes over alt 

•      Smart energiforbrug

FORDELE VED COMPACT TOUCH



MERE END GOD KAFFE
EXCELLENCE COMPACT TOUCH

Vil du hver dag nyde en god kop kaffe i selskab med dine kollegaer og kunder? 

Det er nemt med Excellence Compact Touch. Hermed får du det bedste fra to 

verdener: kaffe af høj kvalitet og et bredt udvalg af skønne kaffevarianter. 

Med det lukkede bryggesystem kan alle altid nyde en perfekt kop kaffe. 

Lavet med friske kaffebønner, ristet og brygget af vores masterblendere med 

265 års erfaring. Uanset hvilken kaffe du ønsker, kan du nemt lave den. 

Takket være den nemme og intuitive betjening på touchscreen. 

Excellence Compact Touch har et moderne design, er dejlig kom-

pakt og er supernem at bruge i dagligdagen. Alt sammen med den 

sikkerhed maksimal hygiejne giver. Vælg imellem diverse varianter 

af denne flotte maskine. For eksempel med den faste vandtilslut-

ning eller med en vandtank. Hvis du vælger Excellence Compact 

med fast vandtilslutning har du flest muligheder. Ud over forskellige 

kaffevarianter har du også ekstra smagsvarianter, såsom dejlig varm 

chokolademælk. Du kan også vælge en version med betalings system. 

Masser af muligheder, lige så nemt! Uanset hvad dit 

”personal touch” så er.



SPECIFIKATIONERVandtilslutning  
Fast

Indhold Cafitesse ingrediens 
1 pakke Cafitesse (1,25L/2L) 
1 pakke Café Milc (0,75L/2L)

Dimensioner maskine (hxbxd)  
690 x 380 x 524 mm

Nødvendig plads (hxbxd) 
920 x 580 x 574 mm

Vægt (tom) 
38,5 kg

Elektricitet 
230 V - 3,3 kW 
400 V - 8,9 kW

Antal brugere 
20 til 80

Drikke  
Cafe au lait | Café choco | Cappuccino | Sort Kaffe 
Kaffe creme | Decafé | Espreschoc | Espresso 
Varm kakao | Varm kakao deluxe | Varm mælk 
Varmt vand | Latte machiatto | Te | Kande varmt vand 
Kande kaffe

Bryggehastighed  
Sort kaffe pr. kop (125ml) / 6 sek.  
Sort kaffe pr. kande (900ml) / 42 sek. 
Cappuccino pr. kop (125ml) / 12 sek.

Kapacitet pr. time 
300 kopper (230V/125ml) 
700 kopper (400V/125ml)

Kaffestyrke/mængde mælk justerbar 
Ja

Kopstørrelse 
Lille, mellem eller stor  

Vandtilslutning  
Fast
Tank 3L

Indhold Cafitesse ingrediens 
1 pakke Cafitesse (1,25L) 
1 pakke Café Milc (0,75L) 
eller 2 pakker Cafitesse (1,25L)

Dimensioner maskine (hxbxd)  
562 x 390 x 410 mm

Nødvendig plads (hxbxd) 
780 x 590 x 510 mm

Vægt (tom) 
22,0 kg

Elektricitet 
230 V - 2,2 kW

Antal brugere 
10 til 25

Drikke  
Cafe au lait | Cappuccino | Sort kaffe | Kaffe creme 
Decafé | Espresso | Varm mælk | Varmt vand | Latte 
Latte machiatto | Kande varmt vand | Kande kaffe

Bryggehastighed  
Sort kaffe pr. kop (125ml) / 17 sek.  
Sort kaffe pr. kande (900ml) / 100 sek. 
Cappuccino pr. kop (125ml) / 22 sek.

Kapacitet pr. time 
180 kopper (125ml)

Kaffestyrke/mængde mælk justerbar 
Ja

Kopstørrelse 
Lille, mellem eller stor 

EXCELLENCE COMPACT TOUCHEXCELLENCE TOUCH
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