
UITVOERINGEN

EIGENSCHAPPEN

D2101* 
D1101*
*Verkrijgbaar in zwart of wit.

De Piacere Touch is eenvoudig te
bedienen door een 7” touchscreen
met 10 keuzemogelijkheden.
De Piacere Touch kan gelijktijdig twee 
kopjes koffie/cappuccino bereiden.
Tevens beschikt deze automaat over een 
in hoogte verstelbaar koprooster.

Optioneel verkrijgbaar met een verse 
melk module en/of koppenwarmer
en/of betaalsysteem.

De Piacere Touch serie is een stijlvolle,
innovatieve en complete lijn espresso
volautomaten. De Piacere Touch biedt 
meer dan voortreffelijke espresso.

Binnen de Piacere Touch serie kan de 
keuze gemaakt worden tussen een au-
tomaat met topping óf verse melk.
Daarnaast biedt de Piacere Touch de optie 
om met 2 koffiemelanges te werken.
Tevens is de Piacere Touch voorzien van 
een apart uitgiftepunt voor heet water.

Excellente vormgeving wordt gecom-
bineerd met een geluidsarme bereiding.
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Modelwijzigingen voorbehouden.

3,9 liter
3,9 liter
2,0 liter
2,0 liter
5,0 liter
3,5 liter

710 x 450 x 570 mm
645 x 145 x 445 mm
645 x 250 x 445 mm
645 x 215 x 445 mm

ca. 68 kg

CAPACITEIT

Koffie bonen 1
Koffie bonen 2
Topping
Cacao
Verse melk D1101
Cacao D1101
Basis automaat: (hxbxd)

Betaalsysteem: (hxbxd) 
Koppenwarmer: (hxbxd)

Koelunit: (hxbxd)

Gewicht automaat:

AANSLUITGEGEVENS

Elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 2,9 kW

Wateraansluiting:
3/4” (wasmachineaansluiting)

Piacere
Touch

Piacere Touch D2101 D1101*

koffie 1 bonen

koffie 2 bonen

café crème (1of 2 kopjes)

espresso (1of 2 kopjes)

cappuccino (1of 2 kopjes)

café au lait (1of 2 kopjes)

espressochoc

espresso macchiato

latte macchiato

cacao (1 of 2 kopjes)

melk

heet water

7” touchscreen, 4-talig

company branding touchscreen

in hoogte verstelbaar koprooster

elektronische lekbakbeveiliging

LED verlichting

tijdklok

eco-stand en energiezuinig

gescheiden heet wateruitgifte

koelunit voor verse melk als afgebeeld

universele verse-melkkoeler

betaalsysteem incl. wisselaar

doorvoer afvalbak

koppenwarmer
  = standaard instelling      = optioneel            of   verplichte keuze     

     *alle variaties worden bereid met verse melk     

Coffee Fresh Westhoff
Rijksweg 20a, 6996 AC Drempt

Coffee Fresh Veda
Josink Esweg 55, 7545 PN Enschedeinfo@cf.nl

www.coffeefresh.nl


