
Eleganza
TEKNISKE DATA OG TILBEHØR

SERIEN



STARTMASKINEN DEN TALENTFULDE DEN ALSIDIGE 

MÅL (B x H x D)
585 x 460 x 522 mm

VÆGT
38,5 kg

ELEKTRISKE DATA
230 V, 50 - 60 Hz, 1.600 W

KOMPONENTER
1 kværn, 1 bryghus (Combiflex brygger med justerbar tryk for 
en glat kaffe), 2 mikserenheder, individualiserbare specialiteter 

PRODUKTBEHOLDERE
2 instantbeholdere plus 2 bønnebeholdere, 
udvidelse af beholdere muligt

UDSTYR  
Tappehøjde 120 mm, varmtvandsudløb, mediakit (13,3 '' Full HD 
touchscreen), hvid LED belysning, telemetri (fjern-vedligeholdelse 
+ Smart Delivery), lågeåbning i begge retninger, tilslutning til fast 
vand, kandefunktion 

VALGFRIT 
LED belysning i op til 16,8 mio farver, pumpe/vandtank,  
friskmælksmodul til 1 eller 4 liter, grumseopsamler

MÅL (B x H x D)
585 x 460 x 522 mm

VÆGT
36,4 kg

ELEKTRISKE DATA
230 V, 50 - 60 Hz, 1.600 W

KOMPONENTER
1 kværn, 1 bryghus (Combiflex brygger med justerbar tryk for 
en glat kaffe), 2 mikserenheder, individualiserbare specialiteter 

PRODUKTBEHOLDERE  
3 instantbeholdere plus 1 bønnebeholder, 
udvidelse af beholdere muligt

UDSTYR  
Tappehøjde 120 mm, varmtvandsudløb, mediakit (13,3 '' Full HD 
touchscreen), hvid LED belysning, telemetri (fjern-vedligeholdelse 
+ Smart Delivery), lågeåbning i begge retninger, tilslutning til fast 
vand, kandefunktion 

VALGFRIT 
LED belysning i op til 16,8 mio farver, pumpe/vandtank,  
friskmælksmodul til 1 eller 4 liter, grumseopsamler

MÅL (B x H x D)
585 x 460 x 522 mm

VÆGT
34,5 kg

ELEKTRISKE DATA
230 V, 50 - 60 Hz, 1.600 W

KOMPONENTER
1 kværn, Minibrygger, 1 blandeenhed

PRODUKTBEHOLDERE
2 instantbeholdere plus 1 bønnebeholder, 
udvidelse af beholdere muligt

UDSTYR 
Tappehøjde 120 mm, varmtvandsudløb, 4,3 '' True Colour Dis-
play, hvid LED belysning, telemetri (fjern-vedligeholdelse + Smart 
Delivery), lågeåbning i begge retninger, tilslutning til fast vand

VALGFRIT 
LED belysning i op til 16,8 mio farver. Pumpe/vandtank,  
friskmælksmodul til 1 eller 4 liter, grumseopsamler,  
mediakit (13,3 '' Full HD Touchscreen)



Kompatible moduler
den rigtige udvidelse til enhver smag

BÆGERDISPENSER 
til to-go bægre

VANDTANK 
med en kapacitet på 7 l

KOPVARMER 
2 separate opvarmelige etager

FRISK MÆLK MODUL COMFORT 1L 
med ekstra køleenhed

FRISK MÆLK MODULPREMIUM 4L
med ekstra køleenhed

BETALINGSSYSTEMER 
møntvalidering, vekselpenge modul  

og/eller kontantfri betaling
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UNDERSKAB 
Main 630er

UNDERSKAB 
Side 330er



Et overblik

Bemærk venligst, at en vellykket ibrugtagning kræver mere plads end de ovenfor angivne mål for maskinen.

over ekstramodulerne fra coffee perfect
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MODULER MÅL (B x H x D) VÆGT ELEKTRISKE DATA Ø VRIG INFORMATION

Underskab Side 330er kun muligt i kombination 330 x 919 x 609mm 27 kg –
Sort, Hjul med merpris, 

Kann individuelt kombineres med unders-
kabet Main, maksimal bredde 1830mm

Underskab Main 630er    630 x 919 x 609 mm 41 kg –
Sort, Hjul med merpris, 

Kann individuelt kombineres med unders-
kabet Side, maksimal bredde 1830mm

kopvarmer    230 x 420 x 455 mm 11 kg
220 - 240 V, 50 - 60 Hz 

105 W

3 separate opvarmelige etager, 
låg i rustfrit stål til underkopper, rustfrit stål 
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bægerdispenser    150 x 525 x 400 mm 10 kg – Kapacitet på 40-60 bægre, 
op til 70 låg

vandtank modul    150 x 445 x 330 mm 10 kg – kapacitet på 7 l

vekselpenge modul    150 x 525 x 400 mm 13,5 kg - -

møntvalidering    123 x 285 x 150 mm 3 kg – – 

frisk mælk modul 1 l    310 x 445 x 330 mm 16 kg 230 V, 50 Hz, 1200 W 
230 V, 50 Hz, 23 W 

kapacitet på 1 l eller 4 l,
< 70 dB (A), 5 °C – 32 °C,

Information inklusive teknologi

frisk mælk modul 4 l    380 x 445 x 460 mm 25 kg 230 V, 50 Hz, 1200 W 
220 – 240 V, 50 Hz

kapacitet på 1 l eller 4 l,
< 70 dB (A), 5 °C – 32 °C,

Information inklusive teknologi


