
UDSØGT KAFFESORTIMENT



Jacobs Douwe Egberts leverer både en kaffeoplevelse og en hyggelig cafékultur til  

din virksomhed. Enhver kan føle sig som  en dygtig barista, så uanset om du foretrækker 

espresso, cappuccino eller en cremet latte – så kan du brygge aromatisk, rund, fløjlsblød 

kaffe i barista-kvalitet blot ved tryk på en knap.   

Hos Jacobs Douwe Egberts har vi omfattende ekspertise inden for ristning og blanding 

tilbage  fra  1753, hvilket er udgangspunktet for hver eneste kop kaffe, vi serverer. I kombi- 

nationen med Soul Pro har vi skabt den perfekte kaffe på en måde, der passer til din 

virksomhed, og som giver dig et exceptionelt varieret sortiment.

UDSØGT KAFFESORTIMENT





Lækkert mælkeskum    
  med uendelige muligheder 

Det revolutionerende mælkeskums system, der 
giver mælkebaserede kaffedrikke af barista-kvalitet.

Lækre mælkedrikke 
   med Best Foam™

SOUL PRO LEVERER 
KAFFE I CAFÉ-KVALITET 
TIL DIN VIRKSOMHED

Den perfekte kombination af 
crema og mælkeskum giver 
en særlig smagsoplevelse.

Den fuldendte  
smagsoplevelse

Cremet mælkeskum med en silkeglat,
snehvid overflade til varmt og koldt skum.

Varmt og koldt skum



     Enhver kan føle sig 
 som en barista!

Da ingen har tid til langvarige rengøringsprogrammer, er den inno-
vative Uptime! afkalkningsrutine hurtig, effektiv, selvkørende, let og 
sikker. Hvem som helst kan sætte den i gang når som helst på dagen, 
fordi intet bør komme i vejen for en fantastisk kaffeoplevelse.

Soul Pro har en 8” touchscreen,  
der er intuitiv og let at læse.

Robust og med et lille pladsbehov – den vil 
imponere selv de største kaffeentusiaster.

Brugervenlig menu

Avanceret 
   kaffemaskine

Innovative 
Uptime!  
Afkalkningsrutine



Med Cacao Fantasy kan du nyde 
en af de lækre chokoladevarianter.

Tid til en forandring?

Vores totale kaffeoplevelse giver uendelige 

muligheder for at dække dine behov. Vores 

kaffe forbinder og inspirerer mennesker og 

hjælper dig med at få mest muligt ud af din 

kaffeoplevelse. Café Noir and Piazza D’Oros  

fulde Soul Pro sortiment giver dig mulighed 

for at nyde en perfekt espresso, cappuccino 

eller en cremet latte og meget mere. 

Vores kærlighed til kaffe
Vi ved, at god kaffe bringer mennesker sammen. 
Vores JDE espressoblandinger skaber de perfekte  

rammer - resten er op til dig.

VI TILBYDER ALT, 
HVAD DU SKAL BRUGE 
TIL DEN PERFEKTE KOP



Uanset anledning kan du skabe den rigtige stemning 
med vores udvalg af papir- og porcelænskopper.

Service

Vi tilbyder en bred vifte af produkter 
og tilbehør, der gør kaffeoplevelsen 
endnu bedre.
  Chokolade 
  Cantuccini
  Sukkerstænger
  Småkager

Lækkert ekstra tilbehør

Vi tilbyder en bred vifte af 
te-varianter fra klassikere

 som Earl Grey til beroligende  
frugt- og urteblandinger.

Tetid

Du behøver ikke at bekymre dig om 
din kaffeløsning, vores servicepakker 
klarer det hele.

Servicepakker



FÅ MERE AT VIDE HOS DIN SALGSREPRÆSENTANT.

JDE PROFESSIONAL  |  Nyvang 16 DK-5500 Middelfart  |  Tel. +45 7931 3838  |  www.jdeprofessional.dk

SOUL PRO I DETALJER

Drikkevaresortiment 

Valgmuligheder >20 som standard

Best FoamTM Ja

Kolde drikke Ja

Chokolade Ja

Accelereret brygning af americano Ja

Mulighed for kaffebønner 2

Brugertilpasning af drikkevarer (justering af styrke) Ja

Kapacitet 

Antal kopper om dagen op til 250

Antal kopper om året op til 50.000

Bryggetid for kaffe 36 sek.

Bryggetid for cappuccino 38 sek.

Bryggetid for espresso 28 sek.

Kværne 2

Grumsbeholder (antal kopper) 60-70

Affaldsbeholder til under bordet Kan tilvælges

Drikke i dobbelt størrelse Ja

Mælkedrikke i dobbelt størrelse Kan tilvælges

Kapacitet, tragt 1,2 kg

Kapacitet, chokolade 2,0 kg

Kapacitet, mælkekøler 10 liter

Valgfri placering af køleenhed Kan tilvælges

Teknologi 

Touchscreen 8” HD

Nem at bruge og brugervenlig grænseflade Ja

Innovativt afkalkningsprogram – Uptime! Ja

Automatisk rengøring Ja

Betalingsmuligheder Kan tilvælges

Opkobling Kan tilvælges

Drift 

Forberedt til selvbetjening Kan tilvælges

Forberedt til BaReCa Kan tilvælges

Logistik 

Pladsbehov (bredde/dybde/højde i mm) 330 x 600 x 732

Vægt 55 kg 
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Soul Pro udsøgt kaffesortiment


