
Bolero	  Turbo	  

De	  Bolero	  Turbo	  is	  perfect	  voor	  de	  drukste	  momenten	  van	  de	  dag.	  
Dankzij	  de	  grote	  boiler	  kan	  hij	  maarliefst	  320	  kopjes	  koffie	  of	  
cappuccino	  in	  een	  uur	  zetten.	  

• Grote prestaties, compact formaat 
• Schenkt 320 kopjes per uur 
• Grote boilerinhoud 
• Totaal negen variaties 
• Ideaal voor kannen koffie 

	  

Uitgebreide	  Omschrijving	  

Wachten op koffie is verleden tijd 
Lang wachten tot uw koffie of koffievariatie klaar is hoeft niet meer. U kiest voor 

deze machine als er tijdens piekmomenten veel koffie nodig is, zonder dat u lang 

wilt wachten. De Instant Bolero Ultimo zet namelijk een kopje koffie in slechts 

negen seconden! Iets anders drinken dan koffie? Cappuccino en warme chocolade 

behoren ook tot de negen dranken die deze koffiemachine kan maken.  

 

 

Compact, overal te plaatsen 
Ook in kleine ruimtes genieten van koffievariaties en warme chocola? Dat kan met deze koffiemachine. Ondanks zijn uitzonderlijke capaciteit is 

de Instant Bolero Turbo compact van formaat. Hierdoor is hij vrijwel overal te plaatsen.  

 

Gebruiksvriendelijk 
Naast dat de Instant Bolero Turbo erg snel is, is hij ook erg handig in gebruik. Een overzichtelijk bedieningspaneel maakt het gebruik van deze 

machine zeer eenvoudig. U kiest eenvoudig voor een kan of een kopje met behulp van de keuzeknop. Elke koffievariatie wordt apart aangegeven 

op het paneel. Ook heeft de Instant Bolero Turbo een automatisch spoelsysteem waardoor het onderhoud erg eenvoudig is.  

Specificaties	  

Variatiemogelijkheden 
Koffie  Cacao    Water  
Koffie 
Espresso 
Cappuccino 
Wiener melange 
Cafe au lait 
Kan 

Cafe Choco 
Chocolade 
Choco de luxe  

Heet water 

 

Technische informatie   

Inhoud 
0,8 kg koffie 
0,83 kg melkproduct 
1,12 kg cacao 

Capaciteit 300 koppen per uur 
Watertoevoer Vaste wateraansluiting 
Afmeting (hxbxd) 725 x 316 x 507 mm 
Gewicht 19,5 kg (leeg) 
Vermogen 3,53 kW ; 230V 
Onderzetkasten (optie) Voor plaatsing apparaat en opberging koffietoebehoren 
Duurzaamheid Duurzame ingrediënten (optie), energiespaarstand, occassion verkoop 

	  


