
CF 3190 serie          

De Coffee Fresh 3190 is een veelzijdige espressobonen koffiemachine 
die voorzien is van een automatische bekeruitgifte. Hierdoor is hij uiterst 
geschikt voor een groot aantal gebruikers en ideaal voor grote ruimtes.



consumptie
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1. espresso bonen
Met één druk op de knop maalt de CF 3190 verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje 
koffie, espresso of andere koffievariatie. 

2. ruime keuze aan consumpties
Naast koffie en espresso is er een ruime keus aan smaakvariaties.

6. sterkteregeling
Tijdens het selectieproces is het mogelijk om de sterkte van zowel de koffie als eventueel melk 
en suiker naar eigen wens in te stellen, zo drinkt iedereen zijn of haar favoriete koffievariatie. 

3. gescheiden wateruitgifte
De koffiemachine beschikt over een beweegbare uitgiftearm voor geheel gescheiden 
drankenuitgifte. Vermenging van heet water en koffie wordt zo voorkomen.

5. melk en suiker geïntegreerd
Melk en suiker zijn geïntegreerd in de automaat daardoor is de verstrekking hiervan beheersbaar. 
Dit levert een besparing op ten opzichte van het gebruik van losse melk- en suikersticks. Er 
zijn geen roerstaafjes meer nodig en oneigenlijk gebruik van deze ingrediënten wordt tot een 
minimum beperkt. De koffiehoek is altijd opgeruimd. 
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QUICKCODE

Quick Code

2. quickcode
De koffiemachine is uitgerust met de mogelijkheid om quickcodes te gebruiken. Door het 
invoeren van een quickcode serveert de machine direct de gewenste consumptie, zelfs mét 
suiker en melk.

1. LED -verlichte keuzetoetsen
Ondanks het grote aantal keuzemogelijkheden is deze serie automaten eenvoudig te bedienen 
door gekleurde LED-verlichte keuzetoetsen. 

bediening

LED
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7. afvalbak voor koffieresidu
De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 400 koffiepucks. De afvalbak 
is eenvoudig uit te nemen, te legen en schoon te maken.

6. lekbakbeveiliging
De lekbak is beveiligd door middel van een sensor. De machine stelt de gebruiker op de hoogte 
van een volle lekbak door middel van een melding op het scherm. Daarnaast blokkeert de 
automaat ook de uitgiftes.

5. grote lekbak
De lekbak is uitneembaar en daardoor gemakkelijk te legen en schoon te maken. Door het grote 
formaat zijn er minder ledigingsmomenten.  

4. verwijderbare containers
De CF 3190 heeft maximaal 7 verwijderbare, afsluitbare productcontainers. Deze zijn gemakkelijk 
schoon te maken en bij te vullen.

3. inhoud containers
De productcontainers hebben een grote capaciteit waardoor de containers minder vaak hoeven 
worden bijgevuld. Dit resulteert in minder arbeidsgangen. 

gemak

1. company branding
De CF 3190 geeft, door middel van een optioneel multimediascherm, de mogelijkheid gebruik te 
maken van een eigen company branding. Hierop  kunnen filmpjes en/of foto’s worden getoond.

2. inhoud bekermechanisme
Het bekermechanisme geeft ruimte aan ongeveer 1100 bekers. Dat geeft deze koffiemachine een 
hoge capaciteit, zodat bijvulmomenten tot een minimum beperkt worden.



pagina 05

11. tijdklok (optioneel)
De CF 3190 is, indien gewenst, te voorzien van een elektronische schakelklok. Hiermee kan 
de koffieautomaat op maximaal vier momenten van de dag automatisch aan/uit gezet worden 
of op gratis/betaald/korting gezet worden. De koffieautomaat houdt feilloos rekening met de 
opwarmtijd van de boiler.

12. betaalsysteem (optioneel)
De CF 3190 kan optioneel worden uitgebreid met een betaalsysteem. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor de wijze van betalen, bijvoorbeeld een muntacceptor, een muntwisselaar of 
een contactloos betaalsysteem.

9. logische opbouw
Door de logische opbouw van de ingrediëntcontainers en het kleurgebruik van de slangen is de 
CF 3190 serie eenvoudig bij te vullen en schoon te houden.

10. ergonomisch
De ingrediëntcontainers in deze koffiemachine zijn op de ideale hoogte voor het schoonmaken en 
bijvullen. Daarbij staat ergonomie voorop.

8. koprooster
Het opklapbare koprooster garandeert altijd de juiste en optimale hoogte, zelfs voor kleine 
koppen. 
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2. reiniging zetgroep
Het reinigen van de zetgroep zorgt voor topprestaties en een lange levensduur.
Semi-automatische reiniging van de zetgroep met reinigingstablet is eenvoudig te activeren. 

1. gladde afwerking
De koffiemachine is zeer onderhoudsvriendelijk en door de gladde afwerking eenvoudig schoon 
te maken.

3. reinigingsinstructies
Om de reiniging van de CF 3190 nog gemakkelijker te laten verlopen zijn er instructies 
beschikbaar in de vorm van een quick guide pdf. Het schoonmaken van de koffiemachine was 
nog nooit zo eenvoudig. 

1. energiebesparing
De CF 3190 is voorzien van een geïsoleerde boiler en een eco-stand. Dit alles draagt bij aan 
energiebesparing.

energie en duurzaamheid 

reiniging
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technische specificaties
Coffee Fresh 3190 serie 3197

koffie 1 bonen
café crème
espresso
cappuccino
cafè latte
café mocca
espressochoc
chocolademelk
cacao
soep
thee
melk
suiker
heet water
koud water
indeling ingrediëntcontainers ca-top-me-su-bko-frbrt-so

sterkteregeling
kannenfunctie
quickcode
tijdklok
eco-stand en energiezuinig
gescheiden heet wateruitgifte
automatisch spoelprogramma
bekersensor
elektronische lekbakbeveiliging
in hoogte verstelbaar koprooster
tijdklok
betaalsysteem
telemetrie

CAPACITEIT
capaciteit 180 kopjes per uur
capaciteit afvalbak 400 koffiepuks
koffie bonen 9 liter
thee freshbrew 4 liter
soep 4 liter
cacao 4 liter
creamer 4 liter
topping 4 liter
suiker 4 liter
bekers 1100 stuks plastic

1000 stuks karton

SPECIFICATIES
aantal gebruikers 50+
waterdruk tot 8 bar
energielabel A+
energieverbruik per 24 uur 1445wh  /24h (idle mode)

AFMETINGEN EN GEWICHT
afmetingen (hxbxd) 1830 x 705 x 710 mm
gewicht ca. 140 kg

AANSLUITGEGEVENS
elektrische aansluiting 230V; 50 Hz; 2,75 kW
wateraansluiting 3/4” (wasmachineaansluiting)                                       
waterafvoer niet nodig

= standaard instelling           = optioneel       


