
Cafitesse 50 

Snel, Handzaam en overal te plaatsen. Een kop 
goede en verse koffie voor u en uw medewerkers. 

• Overal inzetbaar 
• Beste smaak 
• Snel en degelijk 
• Onderhoudsvriendelijk 

 

Uitgebreid 
Overal de lekkerste koffie 
Overal een kop goede verse koffie, waar en wanneer u 

maar wilt. Hoe? Met de Cafitesse 50 van Douwe Egberts. 

Snel, handzaam en overal te plaatsen. Ook in ruimtes 

zonder vaste wateraansluiting, dankzij het afneembare 

waterreservoir. Het enige wat u nodig heeft is een 

stopcontact. De Cafitesse 50 is de ideale machine voor 

kleine bedrijven, afdelingen, wachtruimten en recepties 

en is vanwege zijn flexibiliteit ook zeer geschikt voor 

tijdelijke locaties, zoals beursstands.  

Overal inzetbaar  
Afneembaar waterreservoir. Geen vaste wateraansluiting nodig. U kunt het afneembare waterreservoir 

gewoon onder de kraan vullen. De Cafitesse 50 is handzaam en flexibel. Er is altijd wel een plekje 

voor te vinden. Stekkerklaar. Gemakkelijk te installeren, u hoeft alleen de stekker in het stopcontact 

te steken. 

De lekkerste koffie  

Bij smaaktesten met concurrerende koffiesystemen komt Cafitesse koffie steeds als beste uit de bus. 

Gegarandeerd vers. Voor de productie van Cafitesse koffie van Douwe Egberts worden alleen de beste 

bonen gebruikt. Middels een uniek zetprocédé zijn onze experts in staat om hier hele sterke (liquid) 

koffie van te zetten met behoud van alle geur- en smaakcomponenten. Het resultaat is 100% pure 

koffie, die steevast als zeer goed uit smaaktesten naar voren komt. Smaak, geur en versheid zijn 

optimaal bewaard.  

Degelijk  

De Cafitesse 50 bestaat uit hoogwaardige onderdelen. Storingen komen zelden voor. De Cafitesse 50 is 

degelijk en eenvoudig te bedienen. Prettig ook in zelfbedieningsituaties. Cafitesse levert 

gegarandeerd een constante kwaliteit koffie en past dus in elk HACCP-systeem.  

Onderhoudsvriendelijk  

Het bijvullen en schoonmaken van de Cafitesse 50 gaat zeer eenvoudig. Zo geven indicatorlampjes op 

het koffiezetsysteem aan wanneer het ingrediënt moet worden bijgevuld, wat vervolgens in een 

handomdraai is gebeurd. Verder hoeft er geen koffieresidu te worden verwijderd uit het systeem, 

waardoor ook het schoonmaken zeer eenvoudig is. Zo bespaart u tijd en geld. 

 

 



 

Specificaties 

 

Technische informatie   
Inhoud 1 pak Cafitesse koffie à 1,25 liter 

Bewaarcondities  6 weken in de koeling van de machine 
1 jaar bij -18°C in de vriezer  

Capaciteit 140 koppen per uur 
Waterreservoir 3 liter 
Warmhoudkan (inclusief) Inhoud ca. 1 liter, past onder apparaat 
Afmeting (hxbxd) 560 (+140) x 325 (+120) x 360 (+120) mm 
Gewicht 12 kg (leeg) 
Vermogen 2,1 kW ; 230V 
Onderzetkasten (optie) Voor plaatsing apparaat en opberging koffietoebehoren 

 

 

	  


