






Barista ONE er ikke bare en kaffemaskine. 
Det er en åben invitation til mennesker, 
om at mødes. Her bliver kollegaer et 
team, ideer bliver født, og pausen giver 
inspiration til en brainstorm. 

Barista ONE sætter scenen, hvor du 
dagligt mødes med kollegaer, kunder og 
gæster for at få ny energi og være social.

FÆLLES 
INSPIRATION  
OG NYDELSE



Barista ONE er designet til dem, der ikke vil nøjes, og til dem 
der elsker duftende, frisk kaffe fra nykværnede bønner.

Barista ONE kombinerer kaffe fra de bedste bønner med 
innovativ schweizisk teknologi i en fuldautomatisk espres

somaskine. Barista ONE gør det muligt at transformere 
kaffehjørnet til din egen espressobar med de lækreste 

kaffevarianter. Vælg mellem instant eller frisk mælk.

LAV KAFFEHJØRNET  
TIL DIN EGEN ESPRESSOBAR 



BARISTA ONE
DETALJER
Højkvalitets rustfri stålfront

Stor synlig bønnebeholder øverst der kan 
rumme 1,3 kg

Mulighed for ekstra kværn og delt bønne
beholder, så der kan bruges 2 typer bønner. 

Separat udtag til varmt vand

7 tommers touchskærm

Grafisk lækker brugerflade 

Op til 80 drikkevarianter

Fås til instant mælk eller frisk mælk

Kan fås med beholder til kakao

Barista One kan leveres til fast vandforsyning 
eller med vandtank (5,2L)

Antal brugere

Antal kopper pr. dag

Antal kopper pr. år

Udskænkningstid kaffe

Udskænkningstid cappuccino

Kandefunktion

Elektricitet

Grumsbeholder

MULIGE DRIKKEVARIANTER

Standard

Indhold bønnebeholder

2 kværne

Instant med 2 beholdere 

Instant med 1 stor beholder 

Grums afløb

Køleskab (højre side) for  
Barista ONE frisk mælk versionerne

Tilslutning til afløb

Vandtank afløb

 Mulighed for betalingssystemer 

Vægt (tom)

MÅL (HXBXD):

Barista ONE Frisk mælk 

Barista ONE Instant 

MÅL INSTALLERET (HXBXD):

Barista ONE Frisk mælk 

Barista ONE Instant

MÅL KØLESKAB (HXBXD):

1525

Op til 100

Op til 25.000

30 sekunder

40 sekunder

Ikke tilgængelig

230V

40 x kaffekopgrums

 

Ristretto

Espresso

Espresso Macchiato

Lungo

Cappuccino

Latte

Latte Macchiato

Flat White

Varm kakao

Mælk

Mælkeskum

Varmt vand 

1,3 kg

Valgfri indhold 1,3 kg (2 kaffetyper  800g 
venstre beholder og 500g højre beholder)

2 x 0,7 kg / 0.95L

1 x 1,4 kg / 2L

Valgfri

10L  køleskab til mælk

Ja

Valgfri

Valgfri

Ca. 25 kg

81,1x59,2x52,2 cm

81,1x34,2x52,2 cm

92x70x60 cm

92x45x60 cm

56,9x25x52,2 cm
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