
Cafitesse	  700	  

Smaken	  verschillen,	  ook	  op	  het	  gebied	  van	  koffie.	  
Met	  een	  breed	  aanbod	  aan	  warme	  dranken	  speelt	  
de	  modern	  vormgegeven	  cafitesse	  700	  hier	  
uitstekend	  op	  in.	  

• Design en variatie in één 
• Schenkt alle warme dranken 
• Sterk design 
• Gebruiksvriendelijk 
• Smaak als beste getest 

 
Uitgebreid 
Design voor een optimale koffiebeleving  
Uw medewerkers en gasten zullen zeker tot een kopje 
koffie worden verleid door deze aantrekkelijke 
koffiemachine. De Cafitesse 700 heeft een prachtig design 
en is een ware toevoeging voor elke koffiecorner. Deze 
koffiemachine is ook verkrijgbaar in een Community, 
Luxury of Passion uitvoering. Zo kunt u zelf de uitstraling 
van uw koffievoorziening kiezen!  

Alle warme dranken in één machine  
Met de Cafitesse 700 kunt u altijd alle soorten warme dranken tegelijk schenken. Zoals bijvoorbeeld koffie en 

espresso, maar ook cappuccino, café au lait en zelfs Wiener Melange en warme chocola. Omdat er ook een 

knop is voor heet water, zullen de theedrinkers onder ons ook kunnen genieten van hun favoriete theemelange.  

Snelheid en eenvoudig in onderhoud  
Veel tijd bent u niet kwijt met deze koffiemachine. De Cafitesse 700 zet in een paar seconden een kopje 

koffie. Het bijvullen van de machine is zo gedaan: u hoeft alleen het lege pak te vervangen. Bovendien kost 

het schoonmaken van deze koffieautomaat slechts zes minuten per week. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Specificaties	  
	  

Variatiemogelijkheden  
Koffie Cacao Thee Water 
Koffie 
Decafeïne (optie) 
Espresso 
Cappuccino 
Wiener melange 
Café au lait 

Café Choco 
Chocolade  
Choco de luxe  

Thee (optie)  Heet water 

 

Technische informatie   
Inhoud 2 liter koffie, 2 liter melk en 2 liter thee/cacao 

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 260 koppen per uur bij 230V 
630 koppen per uur bij 380V 

Watertoevoer Vaste wateraansluiting 
Afmeting (hxbxd) 809 x 690 x 453 mm 
Gewicht 71 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 

	  


