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• Bred vifte af kaffevarianter og varme drikke

• Stilfuldt design og 10 tommer HD 

touchskærm

• Uendelige muligheder for at personliggøre 

din perfekte kop kaffe

• Kop efter kop med konsistent kaffekvalitet

• Høj kapacitet

• Et unikt, lukket system, som giver optimal 

hygiejne

• Nem påfyldning og minimalt tidsforbrug  

til rengøring

• Separat udtag til varmt vand

Mere om Cafitesse Omni touchskærmen
• Indbydende og interaktiv touchskærm med forskellige baggrundsdesigns.

• Personliggør din kaffe med “Lav-din-favorit” skærmen eller benyt menuen  
for hurtigt valg.

• Foretag et informeret valg ved hjælp af displayet med information om allergener  
og næringsindhold.

Nyd en dejlig kop kaffe 
hver dag med
Cafitesse Omni
En bred vifte af lækre drikkevarianter og høj kapacitet kombineres i 

Cafitesse Omni, som giver op til 225 kopper fantastisk smag i timen! 

Den karakteristiske touchskærm gør maskinen enkel og intuitiv at 

anvende og giver dig mulighed for at nyde din yndlingskaffe - lige 

fra en cremet cappuccino til en intens espresso eller en lækker Café 

Choc. Gå på opdagelse i touchskærmens interaktive funktionaliteter 

og personliggør din drik ved at justere styrken og tilsætte sukker 

og mælk alt efter, hvad dine præferencer er. Med Cafitesse Omni 

kan du nyde din favoritkaffe hver dag! Foretrækker du te eller rigtig 

lækker, varm chokolade? Det er intet problem for vores alsidige 

Cafitesse Omni. Varmt vand tilføres fra et separat udtag, hvilket 

sikrer, at der ikke ender en eneste dråbe kaffe i din kop. 

Denne unikke maskine tilbyder dig den perfekte løsning, når 

du ønsker mere end god kaffe. Med Cafitesse Omni får du alle 

Cafitesse fordelene; fantastisk smag, fantastisk oplevelse, stor 

bekvemmelighed og god forretningssans.
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Mulige varianter
Standard

Kaffe  (m. mælk og/eller sukker)
Kande kaffe
Espresso (m. mælk og/eller sukker)
Cappuccino (m. sukker)
Café latte (m. sukker)
Latte Macchiato (m. sukker)
Café Choco
Wiener Mélange
Varm chokolade
Choco Lux
Varmt vand
Kande varmt vand

Instant kaffe (m. mælk og/eller sukker)
Te (m. mælk og/eller sukker)
Koldt vand

Vandforbindelse 
Fast

Indhold i produktpakker
2 pakker Cafitesse ((1.25L/2L)

Størrelse (hxbxd)
875 x 550 x 525 mm

Pladskrav (hxbxd)
1060 x 650 x 575 mm

Vægt (tom) 
80 kg

El
230 V - 3,4 kW

Justering af kaffestyrke
Ja

Justering af sukker-/ mælkeindhold 
Ja

Justering af volumen
Ja

Betalingssystem 
Kortsystem eller møntmodul
muligt

Yderligere specifikationer

Antal brugere
35-50

Bryggetid sort kaffe
15 sek/kop

Bryggetid Cappuccino
19 sek/kop

Ved at foretage et bestemt valg
mistes andre muligheder.

Bryggetid kande (900 ml)

60 sek/kande

Kapacitet per time (230 Volt)
225 kopper per time
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