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Double versionen har to bønnebeholdere, så du har 

muligheden for at tilbyde 2 bønnevarianter samtidig. 

Eksempelvis kan der bruges en let ristet bønne til en 

almindelig sort kop kaffe og en kraftfuld mørkristet  

bønne til din Cappuccino.

DOBBEL OP MED ESPRESSO 
OMNI DOUBLE

•  Espresso drikke eller klassisk sort filterkaffe fra samme maskine

• Hele bønner og instant i en maskine

•  Stilsikkert design

•  10-tommers brugervenlig HD touch-skærm

•  Du får alt fra en lækker cremet Cappucino til en hurtig kande 
kaffe

•  Lækker chokolade eller vand til te

•  Viser næringsindhold i det valgte produkt på skærmen

•  Muligt at vise personlige tekstbeskeder på skærmen

GØR HVERT ØJEBLIK 
SPECIELT MED EN 
ESPRESSO OMNI

Espresso Omni Single

Espresso Omni Double
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* Single bønne version.        **  Kun dobbelversionen.

Standard varianter:
Espresso

Kaffe  
(med mælk og/eller sukker) 

Kande kaffe

Cappuccino  
(med sukker)

Latte Macchiato  
(med sukker)

Café au Lait  
(med sukker)

Chokolade

Varmt Vand

Kande med varmt vand

Filterkaffe  
(med mælk eller/og sukker)

Antal espresso blend
1 - 2**

Indhold bønnebeholder:
2.6 - 4.2 kg*
1.3 - 2.1 kg**

Størrelse (HxLxB)
875x450x525

Plads krav
1060x550x580

Vægt (tom)
75 kg

Elektricitet
230 V - 2,3 kW 

Højeste kapacitet
Ubegrænset

Specifikationer:

Kop kapacitet begrænsning
Nej

Vandforbindelse
Fast

Justerbar kaffestyrke
Ja

Sukker/Mælk mængde justerbar
Ja

Volumen justerbar
Ja

Betalingssystem
Kortsystem eller møntmodul

Antal daglige brugere 
25-30

Bryghastighed sort kaffe
34 sek pr. kop /Instant kaffe 15 sek pr. kop

Bryghastighed Cappuccino
24 sek/kop

Ved at vælge en bestemt løsning  
kan andre muligheder udgå

Bryghastighed kande (baseret på 1L)

400 sek (espresso)  - 120 sek (instant)

Kapacitet pr. time (230 Volt)
90 kopper pr. time
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DU ER KUN ET ENKELT TRYK FRA  
EN RIGTIG GOD KOP KAFFE
En berøring er alt, hvad der skal til for at få den 10 tommer store 

touchscreen til at guide dig gennem de mange lækre drikkevalg. 

Den fleksible beholder giver mulighed for at opfylde ethvert 

kaffeønske. Du kan vælge mellem to typer hele bønner eller instant 

til en hurtig kande kaffe, og du kan gemme din personlige drik 

i automatens hukommelse. Omni brygger kaffe nøjagtig, som 

du ønsker det; Espresso eller friskbrygget sort kaffe, Cappuccino, 

Caffe latte eller en cremet kop chokolade – bare ved et fingertryk. 

Beholderen indeholder op til 4,2 kg kaffe, og LED-lys indrammer 

den skandinaviske kølige elegance og sikrer, at maskinen er både 

brugervenlig og energivenlig.
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