
Cafitesse	  600	  

Het	  oog	  wil	  ook	  wat.	  Naast	  het	  zetten	  van	  heerlijke	  
koffie	  en	  gebruiksgemak,	  moet	  de	  machine	  er	  ook	  
aantrekkelijk	  uitzien.	  Al	  deze	  punten	  gecombineerd	  
maken	  de	  cafitesse	  600	  

• Prachtig design met onbeperkte 
•           Mogelijkheden 

• Veel variatiemogelijkheden 
•           Modern design 

• Zeer gebruiksvriendelijk 
• Smaak als beste getest 

Uitgebreid	  
Fraai design 

Bent u op zoek naar een koffiemachine waarmee u uw 

gasten en medewerkers een totale koffiebeleving kunt 

bieden? Inclusief heerlijke koffie, veel variatie en een 

design dat uw interieur verrijkt? Dan is de Cafitesse 600 

de oplossing. De Cafitesse 600 heeft een modern uiterlijk 

en zal in iedere omgeving prachtig staan.  

 

U kiest de uitstraling 

Een mooie machine kan bijdragen aan de koffiebeleving van uw gasten of medewerkers. Met de Cafitesse 

Experience lijnt kunt u zelf kiezen hoe uw koffiemachine gepresenteerd wordt. De Cafitesse 600 is verkrijgbaar 

in een Community, Passion en Luxury behuizing.  

 

Heerlijke variaties 
Cafitesse biedt de lekkerste koffie en koffievariaties én is heel makkelijk in gebruik. Een modern display en 

overzichtelijke knoppenindeling zorgen ervoor dat iedereen snel en makkelijk zijn favoriete warme drank kan 

kiezen. Ook de hoeveelheid en sterkte van de koffie kan hiermee eenvoudig worden aangepast.  

 

Tijdbesparend 

Met de Cafitesse 600 beschikt u ook over een koffiezetsysteem met hoge capaciteit. Zo zet dit 

koffiezetsysteem een kop zwarte koffie in maarliefst zes seconden. Per uur kan de Cafitesse 600 ruim 240 (1 

Fase stroom) tot 660 (3 Fase stroom) koppen koffie zetten. Zonder dat u ook maar iets toelegt op smaak of 
kwaliteit.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Specificaties	  

	  

Variatiemogelijkheden 

Koffie 

Koffie 
Decafeïne (optie) 
Espresso 
Cappuccino  

Cacao 
Café Choco (optie) 
Chocolade (optie) 
Choco de luxe  

Thee Thee (optie)  

Water Heet water 
Koud water (optie)  

Variatiemogelijkheden  
Koffie Cacao Thee Water 
Koffie 
Decafeïne (optie) 
Espresso 
Cappuccino  

Choco de luxe 
Café Choco (optie) 
Chocolade (optie) 

Thee (optie) Heet water 
Koud water (optie)  

 

Technische informatie   
Inhoud 2 pakken à 2 liter; inhoud afhankelijk van gekozen type 

Bewaarcondities Koffie/thee/water; 6 weken in de koeling van de machine, 1 jaar bij -18°C in de vriezer 
Melk; 1 week in de koeling van de machine, 6 maanden bij 2-22°C in de vriezer 

Capaciteit 270 koppen per uur bij 230V 
660 koppen per uur bij 380V 

Watertoevoer Vaste wateraansluiting 
Afmeting (hxbxd) 806 x 506 x 450 mm 
Gewicht 50 kg (leeg) 
Vermogen 3,3 kW 230V ; 7,9 kW 380V 
Onderzetkasten (optie) Voor plaatsing apparaat en opberging koffietoebehoren 
Betaalsystemen (optie) Muntmechanisme, Chipknip, kaartsysteem, geprefereerde betaalsysteem 
Duurzaamheid Duurzame ingrediënten (optie), energiespaarstand, occassion verkoop 

	  

	  


