FRESH BREW
OMNI

“Zo, even genieten van
een cappuccino, wat neem jij?”
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De vertrouwde smaak van filterkoffie op
het werk met de Fresh Brew Omni.

De review van…
Andreas, Account Manager
“In ons bedrijf is geen dag
hetzelfde. De hectiek van
de dag zorgt voor een altijd
wijzigende agenda. Om onze
klanten en medewerkers altijd een optimaal
koffiemoment aan te kunnen bieden, kozen
wij voor de Fresh Brew Omni. Een machine die
veel variaties in warme dranken kent en mij
de vertrouwde smaak van filterkoffie geeft.”

Ieder kopje koffie
heeft zijn eigen verhaal.

VOOR IEDEREEN
ZIJN FAVORIETE
KOFFIE
Wilt u elke dag genieten van een kop
vers gezette koffie? Dan is de veelzijdige
Fresh Brew Omni dé koffiemachine die u zoekt.
Deze stijlvol vormgegeven machine zet
met het overzichtelijke, gebruiksvriendelijke
10 inch HD-touchscreen precies de koffie die u
wilt en geeft tevens allergeneninformatie.
Geniet van de geur en proef onze jarenlange
passie voor koffie. U kunt keer op keer
genieten van heerlijke koffie, of het nu gaat
om pure zwarte koffie, een romige cappuccino
of één van de vele andere variaties.
Bepaal zelf de sterkte, hoeveelheid suiker
en/of melk en omdat deze machine een
gescheiden uitloop heeft zal er geen druppel
koffie in uw hete (thee)water belanden.
De koffiebeleving wordt nog intenser door
het transparante luik waardoor u de
gemalen koffiebonen kunt zien.

ALLE VOORDELEN
OP EEN RIJ
• Fresh Brew koffie; ieder kopje vers gezet
• Stijlvol vormgegeven koffiemachine
met 10 inch HD-touchscreen

SPECIFICATIES
Wateraansluiting			
Vast
Inhoud product
Fresh Brew koffie (7,3 - 11,6L)

• Veel variatie in koffie en warme dranken

Inhoud Instant product
3 x 2,7L

• Sterkte van koffie,
suiker en melk instelbaar

Afmetingen machine (hxbxd)
875 x 450 x 525 mm

• Gescheiden uitloop van koffie
en heet water

Benodigde ruimte (hxbxd)
1060 x 550 x 580 mm

• Eenvoudig te onderhouden

Gewicht (leeg)			
75 kg
Elektriciteit
230 V

Drinks
Standaard
Koffie | Koffie Crème | Espresso
Cappuccino | Latte macchiato | Cafe au lait
Chocolade | Chocolade de luxe | Café choco
Wiener Melange | Heet water
Optioneel
Thee inclusief suiker en/of melk | Koud water
Soep | Decafé
Zetsnelheid zwarte koffie
30 seconden
Zetsnelheid cappuccino
24 seconden
Capaciteit per uur
90 kopjes (125 ml)
Aantal gebruikers
25 tot 30

