
CF espresso 310 serie          

De Coffee Fresh espresso 310 is een volautomatische koffieautomaat en kan 
dankzij het compacte formaat overal op kantoor geplaatst worden.



consumptie
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4. ruime keuze aan consumpties
Ruime keuze aan koffiespecialiteiten en variaties door simpelweg op één knop te drukken.

1. espresso bonen
Met één druk op de knop maalt de CF espresso 310 verse koffiebonen en zet hiermee een 
heerlijk kopje koffie, espresso of andere koffievariatie. 

2. in-cup quality door Flexi Grind
De unieke Zwitserse kwaliteitsmolen beschikt over Flexi Grind. Dit garandeert de juiste maling 
van de koffiebonen voor iedere koffievariatie (fijn/grof). Het zorgt dus altijd voor de hoogste ‘in cup 
quality’ per drank.
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3. twee bonensoorten
De koffiemolen van Zwitserse kwaliteit is geschikt voor twee bonensoorten. Gebruik bijvoorbeeld 
een licht gebrande boon voor een overheerlijke koffie en een krachtige, donker gebrande boon 
voor een cappuccino.

8. hot start
Het hot start systeem zorgt ervoor dat elk kopje koffie op de juiste temperatuur is, zelfs het 
eerste kopje koffie van de dag. Doordat de zetgroep van kunststof is, is er geen spraken van 
temperatuurverlies.

7. dubbele uitgifte
De CF espresso 310  kan twee kopjes koffie tegelijk zetten, zelfs met sterkteregeling. 

6. sterkteregeling
Tijdens het selectieproces is het mogelijk om de sterkte van de koffie naar eigen wens in te 
stellen, zo drinkt iedereen zijn of haar favoriete sterkte.

5. 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.
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1. 7-inch touchscreen
Met het 7-inch full colour touchscreen is het menu overzichtelijk en daardoor ook uitermate 
gebruiksvriendelijk. 

bediening

afbeelding van het scherm wordt slechts ter illustratie gebruikt en kan afwijken van geleverde model
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7. koprooster
Het opklapbare koprooster garandeert altijd de juiste en optimale hoogte, zelfs voor kleine 
koppen. 

6. afvalbak beveiliging
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.

5. afvalbak voor koffieresidu
De afvalbak voor koffieresidu heeft een flink formaat en ruimte voor 50 koffiepucks. De afvalbak 
is eenvoudig uit te nemen, te legen en schoon te maken.

4. lekbaksensor
De lekbak loopt niet over 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.

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.

2. verwijderbare containers
De CF espresso 310 heeft 2 verwijderbare, afsluitbare productcontainers. Deze zijn gemakkelijk 
schoon te maken en bij te vullen.

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

gemak
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1. 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 op het scherm. Met behulp 
van duidelijke instructies toont het touchscreen de status van actuele processen.

2. reinigingsinstructies
Om de reiniging van de CF espresso 310 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. 

1. energiezuinig
De CF espresso 310 is een energiezuinige koffieautomaat met een energielabel A.

energie en duurzaamheid 

reiniging
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4. 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.  

3. 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. koppenwarmer
De bijpassende koppenwarmer voor de CF espresso 310 maakt de koffievoorziening helemaal 
compleet. De koppenwarmer heeft 3 verwarmde trays met ruimte voor ongeveer 70 kopjes. 

1. personaliseren
Zowel de CF espresso 310, als de bijpassende koppenwarmer  is te personaliseren door middel 
van private branding. Hierdoor sluit de koffieautomaat nog beter aan bij de organisatie en 
valt de automaat daarnaast meer op. De zijkanten van deze automaten kunnen geheel naar 
wens worden ontworpen. De mogelijkheden zijn eindeloos en wij adviseren graag over een 
gepersonaliseerde koffieautomaat.

extra’s
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technische specificaties

CF espresso 310 314
koffie 1 bonen
koffie 2 bonen
café crème (1 of 2 kopjes)
espresso (1 of 2 kopjes)
caffè latte
cappuccino (1 of 2 kopjes)
dubbele espresso (1 of 2 kopjes)
ristretto (1 of 2 kopjes)
chocolademelk
koffiechoc
latte macchiato (1 of 2 kopjes)
heet water
indeling ingrediëntcontainers Bko-Bko-top-ca

sterkteregeling
7” full colour touchscreen
automatisch spoelprogramma
gescheiden heet wateruitgifte
afvalbak beveiliging
lekbak sensor
koppenwarmer

CAPACITEIT
capaciteit 40 kopjes per uur
capaciteit afvalbak 50 koffiepuks
koffie bonen 1 1,8 liter
koffie bonen 2 1,8 liter
topping 1 liter
cacao 1 liter

SPECIFICATIES
aantal gebruikers 15-30
waterdruk tot 9 bar
energielabel A

AFMETINGEN EN GEWICHT
afmetingen (hxbxd) 530 x 345 x 570 mm
afmetingen koppenwarmer (hxbxd) 520 x 270 x 420 mm
gewicht ca. 25 kg

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

= standaard instelling           = optioneel       


