
KORO	2.0

“Het liefst drink ik met al  
        mĳn klanten een kop mee!”

Geniet op elk moment  
van verse bonenkoffie met de Koro 2.0.



DE GEUR VAN  
VERSGEMALEN  
KOFFIE

“Hoe druk het ook is, ik 
verwelkom mijn klanten 

altijd met een lekkere kop 
koffie. Met deze machine is er 

voor iedereen een passende koffievariatie 
beschikbaar waardoor het wachten minder 
lang lijkt te duren.” 

De review van…
Emine, werkzaam 
bij Hair XL

Ieder kopje koffie 
heeft zijn eigen verhaal.

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ
•  Hoge kwaliteit koffie  

van versgemalen bonen

• Keuze uit 8 populaire warme dranken

•  Snel en eenvoudig te bedienen

•  Eenvoudig te onderhouden

•  Minimale schoonmaaktijd

Met de Koro 2.0 staat er altijd in een 
handomdraai een heerlijke verse koffie 
klaar voor uw klanten, collega’s en uzelf 
natuurlijk. De espressobonen worden 
voor elk kopje apart gemalen. Verser kan 
een kop koffie niet zijn! 

De Koro 2.0 geeft u de keuze uit 8 warme 
dranken. Zoals een heerlijke espresso of 
een luxe latte macchiato. Onderhoud is 
erg eenvoudig, en zo gebeurd. En dankzij 
het compacte design is het ook heel 
makkelijk om een plekje te vinden voor 
de Koro 2.0. Het maakt de machine 
populair bij ondernemers die hun klanten 
graag iets extra’s bieden.



SPECIFICATIES
Wateraansluiting 
Vast

Inhoud product 
Espressobonen (850 gr) 
+ instant melk (400 gr)

Afmetingen machine (hxbxd) 
550 x 330 x 530 mm

Benodigde ruimte (hxbxd) 
800 x 510 x 578 mm

Gewicht (leeg) 
28 kg

Elektriciteit 
230 V

Dranken
Espresso, koffie zwart, koffie met 
melk, latte macchiato, cappuccino, 
latte, hete melk, heet water

Zetsnelheid zwarte koffie 
35 seconden

Zetsnelheid cappuccino 
27 seconden

Capaciteit per uur 
60 kopjes

Aantal gebruikers 
10-15 gebruikers

Inhoud bonen container 
850 gram

Inhoud canister instant melk 
400 gram
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