CF 3210 serie

De Coffee Fresh 3210 is een stijlvolle espresso koffiemachine
met een uitstekende prijs-prestatie verhouding.
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consumptie
1. espresso bonen
Met één druk op de knop maalt de CF 3210 verse koffiebonen en zet hiermee een heerlijk kopje
koffie, espresso of andere koffievariatie.
2. in-cup quality
Het unieke zetsysteem staat garant voor een hoge kwaliteit espresso. Het water met de juiste
temperatuur gaat onder 9 bar druk door de gemalen koffie, wat resulteert in een perfecte in-cup
quality met mooie crèma-laag en body.
3. ruime keuze aan consumpties
Een ruime keuze aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop te drukken.

4. aparte bekerpositie en uitloop
De aparte bekerpositie en uitloop voor het hete water voorkomt vermenging van koffie met het
hete water. Geen druppel koffie in het water voor thee of soep.

bediening
1. Overzichtelijke druktoetsen
Met 8 overzichtelijke druktoetsen is deze koffiemachine uitermate gebruiksvriendelijk. De
keuzetoetsen zijn met LED verlicht en geven de koffiemachine een elegante uitstraling.
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gemak
1. productcontainers
De productcontainers hebben een flinke capaciteit waardoor de containers minder vaak hoeven
worden bijgevuld. Dit resulteert in minder arbeidsgangen. Daarnaast zijn de productcontainers
eenvoudig van buitenaf bij te vullen zonder de deur van de machine te openen.
2. verwijderbare containers
De CF 3210 heeft twee verwijderbare, afsluitbare productcontainers. Deze zijn gemakkelijk
schoon te maken en bij te vullen.
3. grote lekbak
De lekbak is van buitenaf uitneembaar en daardoor gemakkelijk te legen en schoon te maken.
Door het grote formaat zijn er minder ledigingsmomenten. Bovendien is de lekbak uitgerust met
golfbrekers om morsen te voorkomen.
4. lekbakbeveiliging
De koffiemachine stelt de gebruiker op de hoogte van een volle lekbak door middel van een
optische waarschuwing.

5. afvalbak voor koffieresidu
De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 40 koffiepucks. De afvalbak
is eenvoudig (van buitenaf) uit te nemen, te legen en schoon te maken.
6. afvalbakbeveiliging
De machine houdt bij hoeveel koffieresidu er in de afvalbak zit en stelt de gebruiker op de
hoogte van een volle afvalbak door middel van een melding op het scherm. Als de afvalbak vol is,
blokkeert de automaat ook de uitgifte van heet water, koffie en koffievariaties.
7. koprooster
Het opklapbare koprooster garandeert altijd de juiste en optimale hoogte, zelfs voor kleine
koppen.
8. watertank (optioneel)
De automaat zal doorgaans op de waterleiding worden aangesloten, maar voor locaties zonder
vaste wateraansluiting is het mogelijk om te kiezen voor een versie met een handmatig vulbare
watertank. Deze watertank van 4 liter is volledig geïntegreerd in de machine.
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energie en duurzaamheid
1. energiebesparing
De CF 3210 is voorzien van LED verlichting. Dit draagt bij aan energiebesparing.

reiniging
1. makkelijk schoonmaken
Het slanke ontwerp en de glad afgewerkte binnen en buitenkant maken het gemakkelijk schoon
te maken en te onderhouden.
2. reinigen zetgroep
Het reinigen van de zetgroep zorgt voor topprestaties en een lange levensduur. De reiniging van
de zetgroep met reinigingstablet is eenvoudig handmatig te activeren met de druktoetsen.
3. reinigingsinstructies
Om de reiniging van de CF 3210 nog gemakkelijker te laten verlopen zijn er instructies
beschikbaar in verschillende mediavormen, zowel een instructievideo alsmede een quick guide
pdf. Het schoonmaken van de koffiemachine was nog nooit zo eenvoudig.
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extra’s
1. Coffee Fresh koffiemeubel of Close Future koffiemeubel
Het is mogelijk om te kiezen voor het Coffee Fresh koffiemeubel. Of ga voor de duurzame variant
gemaakt van gerecycled plasticafval, ons Close Future koffiemeubel. Met beide varianten creëer
je eenvoudig een sfeervolle en opgeruimde koffiecorner met unieke koffiebeleving. Naast twee
bekerhouders voor in totaal 150 bekers, hebben beide meubels kastruimte voor het opbergen van
voorraad en een ruime lade voor bijvoorbeeld thee, suiker, melk of koekjes.
2. accessoires
De koffievoorziening is helemaal compleet met perfect op elkaar afgestemde accessoires.
Denk hierbij aan bekerdispensers, koppenwarmers of ingrediëntendispensers. Vraag naar de
mogelijkheden voor de aankleding van de koffievoorziening.
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technische specificaties
Coffee Fresh 3210 serie
koffie bonen
espresso
café crème
cappuccino
café au lait
latte macchiato
Wiener melange
chocolademelk
heet water
indeling ingrediëntcontainers

3213

capaciteit
capaciteit afvalbak
capaciteit lekbak
capaciteit handwatervulling
koffie bonen
topping
cacao

90 kopjes per uur
40 koffiepuks
0,7 liter (melding) - totaal 1,2 liter
4 liter
3,6 liter
1,6 liter
1,6 liter

SPECIFICATIES
Bko-top-ca

van buiten uitneembare lekbak
gescheiden heet wateruitgifte
optische lekbakbeveiliging
opklapbaar koprooster
grote afvalcapaciteit
elektronische afvalbakbeveiliging
handwatervulling
automatisch spoelprogramma
= standaard instelling

CAPACITEIT

aantal gebruikers
waterdruk
boilerinhoud

10-25
tot 9 bar
0,315 liter

AFMETINGEN EN GEWICHT
afmetingen (hxbxd)
gewicht

625 x 305 x 430 mm
ca. 27,5 kg

AANSLUITGEGEVENS
= optioneel

elektrische aansluiting
wateraansluiting
waterafvoer

230V; 50 Hz; 1,2 kW
3/4” (wasmachineaansluiting)
niet nodig
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