Warme Dranken Wittenborg FB-7100 Freshbrew

WB FB-7100 Fresh Brew Koffieautomaat
De Koffieautomaat
De 7100 warme dranken automaat heeft een elegante ontwerp, die uitstekende visuele
aantrekkingskracht en een klassiek Scandinavisch design biedt.
Met mogelijkheid tot maximaal 23 directe selecties en 4 pre selecties, de 7100 biedt een
compleet assortiment van superieure kwaliteit dranken voor ieder wat wils.
De verstelbare bekerhouder maakt gebruik van verschillende maten van de eigen
kopjes.
Onderhoud van de 7100 is zeer simpel en bespaart veel tijd voor zowel exploitant als
personeel.
De 7100 kan op het aanrecht staan of op een optionele onderzetkast. Als er geen
sanitaire voorzieningen beschikbaar is, is er een watertank (20 liter) en pomp kit
verkrijgbaar als accessoire.

Consumptiekeuzes o.a.
• Koffie
• Wiener Melange
• Koffie met melk
• Macchiato

• Espresso
• Cappuccino
• Heet water
• Koffie met melk en suiker

De componenten
De 7100 is zeer eenvoudig te vullen en te onderhouden.
De dagelijkse routines kunnen zeer eenvoudig worden uitgevoerd doordat onderdelen
die vereisend schoongemaakt behoren te worden duidelijk aangegeven worden met
kleurcodes.
De canisters voor de ingrediënten zijn uitgerust met handgrepen die open te schuiven
zijn, hierdoor worden de deksels automatisch geopend en de canisters kunnen worden
bijgevuld.
Alle onderdelen van de automaat die regelmatig gereinigd behoren te worden zijn
gemaakt van voedsel veilig en vaatwasser bestendigde materialen.

FB-7100 Freshbrew

Extra Opties
• Onderzet kast
• Muntinworp
• Koud water

• Aansluiting op watercontainer 20 Liter
• Waterfilter
• Bekerhouder module

Capaciteit
• 4 Canisters
• Melk 1,2 Kg
• Warm water 10 l/h
• Suiker 2,5 kg

FB-7100
Vriesdroog

• Koffie 2,0 Kg
• Chocolade 1,5 kg
• Boiler 3,2 liter

Specificaties
Type automaat

FB-7100 Freshbrew

FB-7100 Vriesdroog

FB-7100 Espresso

Aantal selecties

23 Max

23 Max

23 Max

Pmax (W) (bij 220V/50Hz)

2450

2450

1580

Breedte (mm)

450

450

450

Hoogte (mm)

870

870

870

Diepte (mm)

475

475

475

Gewicht (kg)

70

70

70

FB-7100
Espresso

