Gallery	
  210	
  
Koffie,	
  espresso,	
  cappuccino,	
  warme	
  chocolade,	
  Wiener	
  Melange…	
  
We	
  willen	
  tegenwoordig	
  graag	
  wat	
  te	
  kiezen	
  hebben.	
  De	
  gallery	
  210	
  
maakt	
  dit	
  mogelijk.	
  
•
•
•
•
•

Ieder kopje koffie vers gezet
Koffie en espresso met een mooie crèmelaag
Sterkte van koffie en de dosering van suiker
en melk individueel aan te passen
Snel bijvullen en schoonmaken door handige
canisters
Veel variatie: espresso, cappuccino, café
crème, Wiener Melange en chocolade

	
  
Uitgebreide	
  Omschrijving	
  
	
  Altijd verse koffie
U wilt ervoor zorgen dat uw medewerkers altijd lekkere koffie tot hun beschikking
hebben. Het Fresh Brew koffiesysteem werkt met versgemalen koffie. Dit zien uw
werknemers ook, door de transparante koffiecontainer op de machine. Zo laat u zien
dat u altijd heerlijke, verse koffie schenkt!
Gemakkelijk in gebruik
De Gallery 210 staat garant voor een kopje koffie, precies naar uw smaak gemaakt. Niet alleen biedt deze koffiemachine veel verschillende
soorten dranken, ook de sterkte van de koffie is instelbaar en kunt u aangeven u uw koffie met suiker of melk drinkt. Dit is makkelijk in te
stellen, dankzij het overzichtelijke bedieningspaneel. Één druk op de knop is voldoende.
Minder onderhoud door speciaal filter
Het schoonmaken van de Gallery 210 is makkelijk door zijn speciale filter zonder papier. Deze zorgt er voor dat de machine betrouwbaar is en
een beperkte hoeveelheid afval heeft. Dit scheelt in schoonmaaktijd én kosten.

	
  Specificaties	
  
Variatiemogelijkheden
Koffie
Koffie
Koffie + melk/suiker
Espresso
Espresso + melk/suiker
Cappuccino
Cappuccino + suiker
Wiener melange
Café au lait
Kan

Cacao

Water

Café Choco
Chocolade
Choco de luxe

Heet water
Koud water (optie)

Technische informatie
Inhoud
Capaciteit
Watertoevoer
Afmeting (hxbxd)
Gewicht
Vermogen
Onderzetkasten
Betaalsystemen (optie)
Duurzaamheid

	
  

2,1 kg koffie
1,6 kg cacao
1,4 kg melkproduct
2,2 kg suiker
130 koppen per uur
Vaste wateraansluiting
870 x 450 x 475 mm
64 kg (leeg)
2,4 kW ; 230V
Voor plaatsing apparaat en opbergen koffietoebehoren
Muntmechanisme, Chipknip, kaartsysteem, geprefereerde betaalsysteem
Duurzame ingrediënten (optie), energiespaarstand, occassion verkoop

