
Cafitesse	  60	  

Snel,	  compact	  formaat	  en	  de	  mogelijkheid	  tot	  
heerlijke	  cappuccino’s	  

• Heel compact 
• Veel variatie 
• Overal te plaatsen 
• Eenvoudig schoon te maken en bij te 

           Vullen     
• Smaak als beste getest 

Uitgebreid	  
Overal verse koffie en cappuccino  
U wilt uw gasten en medewerkers meer aan kunnen 
bieden dan alleen zwarte koffie, maar u heeft geen 
ruimte voor een grote koffiemachine. Dan sluit de 
Cafitesse 60 naadloos aan bij uw behoefte. Dit 
koffiezetsysteem is namelijk zeer compact en is daardoor 
vrijwel overal te plaatsen. De machine schenkt niet alleen 
zwarte koffie, maar ook verschillende varianten met melk 
zoals cappuccino en café au lait. 	  

Tijdbesparend  

Met de Cafitesse 60 kunt u tijd besparen. Zo is het bijvullen en schoonmaken zeer eenvoudig. Een geavanceerd 

display geeft aan wanneer het ingrediënt moet worden bijgevuld, of wanneer het koffiezetsysteem moet 

worden schoongemaakt. Beide handelingen zijn in een handomdraai gebeurd. Zo bespaart u tijd en geld.  

Kies de uitstraling  
Presentatie en uitstraling van de koffiemachine is belangrijk voor de koffiebeleving. Omdat bedrijven 

verschillen, hebben we drie extra Cafitesse 60 varianten ontwikkeld. De Cafitesse Experience lijn bestaat uit 

de Cafitesse 60 Passion, Blackboard en Luxury uitvoering. Zo kunt u zelf kiezen welke uitstraling uw 

koffiecorner heeft.  

Overal te plaatsen  

Niet overal is een wateraansluiting aanwezig. De Cafitesse 60 is ook verkrijgbaar met een afneembaar 

waterreservoir, zodat het altijd mogelijk is om deze perfece koffiemachine ergens te plaatsen. Het enige wat u 

nodig heeft is een stopcontact.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Specificaties	  

Variatiemogelijkheden 
Koffie, Espresso, Cappuccino, heet water, Decafeïne (optie), Café au lait (optie) 

 

Technische informatie   
Inhoud 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 2,9 liter 
Afmeting (hxbxd) 715 x 420 x 400 mm 
Gewicht 27 kg (leeg) 
Vermogen 2,1 kW ; 220/230V 
Onderzetkasten (optie) Voor plaatsing apparaat en opberging koffietoebehoren 
Duurzaamheid Duurzame ingrediënten (optie), energiespaarstand, occassion verkoop 

	  


