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EIGENSCHAPPENBESCHRIJVING

UITVOERINGEN
FM A1000 CM 2M

De Franke FoamMaster A1000 heeft een duidelijk intuïtief 
full colour touchscreen. Hierdoor is de bediening
eenvoudig, efficiënt en individueel instelbaar.

De Franke FoamMaster A1000 excelleert met een zeer 
geavanceerd geïntegreerd reinigingssconcept (Clean-
Master) met geïntegreerd reinigingsmiddel. De melk blijft 
zelfs in de automaat tijdens het reinigingsproces. Het 
reduceert de hoeveelheid werk tot een minimum en staat 
garant voor een schone, veilige bediening, uitstekende 
hygiëne en ongeëvenaarde eenvoud en efficiëntie. 
De machine is uit te breiden met een flavour station met 
zes siropen, voor verschillende smaakvariaties.

De LED verlichting van het 10,4-inch full colour touch-
screen met kristalheldere resolutie maakt ongecompli-
ceerde en efficiënte bediening mogelijk. Bovendien heeft 
de automaat de mogelijkheid tot het afspelen van video in 
HD kwaliteit inclusief geluid.

Daarnaast is er de mogelijkheid voor een eigen company 
branding die vertoond wordt op het full colour
touchscreen.

De Franke FoamMaster A1000 is een zeer exclusieve 
volautomatische espressomachine met een
oogstrelend design. De machine is uitgerust met
praktische en toegankelijke bonenreservoirs. De 
gepatenteerde zetgroep verbetert het resultaat van de 
extractie en zorgt voor een verbluffende koffiebeleving.

Deze serie automaten is voorzien van een nieuw
inventief systeem voor het maken van een klassiek 
kopje koffie of een heerlijke warme melk-creatie.

Van een latte macchiato tot een romige cappuccino, 
een espresso en nog veel meer.

Dankzij het revolutionaire melksysteem altijd het 
juiste melkschuim (vloeibaar of juist vast). De korte 
opschuimtijd komt de melk zeer ten goede, er wordt 
precies de hoeveelheid melk gebruikt die nodig is. 
Efficiëncy ten top.

Franke FoamMaster A1000 CleanMaster

Franke FM A1000 FM A1000 CM 2M

koffie 1 bonen
koffie 2 bonen
café crème (1 of 2 kopjes)
espresso* (1 of 2 kopjes)
caffè latte (1 of 2 kopjes)
dubbele espresso (1 of 2 kopjes)
cappuccino* (1 of 2 kopjes)
cappuccino speciaal
chocolademelk*
Wiener melange
café mocca
koffiechoc
latte macchiato
heet water
indeling ingrediëntcontainers Bko-Bko-vm-ca
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AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
automaat + verse melk unit - 230V; 50Hz; 3 kW

 automaat + verse melk unit - 400V; 50Hz; 7,9 kW
wateraansluiting:

3/4” (wasmachineaansluiting)
verplichte aansluiting op vaste afvoer ø 50 mm

06-19

CAPACITEIT
koffie 1 bonen 3,6 liter
koffie 2 bonen 3,6 liter
cacao 2,2 liter
verse melk 12 liter
afmetingen: (hxbxd)
basisautomaat (incl. verse melk unit) 730 x 680 x 600 mm
flavour station 540 x 200 x 451 mm
Franke A1000 koppenwarmer** 540 x 270 x 585 mm
universele koppenwarmer 585 x 300 x 430 mm
betaalsysteem 628 x 200 x 451 mm

= standaard instelling   = optioneel       

in hoogte verstelbare uitloop
10,4” full colour touchscreen
automatisch spoelprogramma
geïntegreerd reinigingspatroon
koelunit voor verse melk
doorvoer lekbak
gescheiden heet wateruitgifte
koffie en heet water tegelijkertijd
company branding touchscreen
flavour station (6 siroopsmaken)*
koppenwarmer
twin opstelling
side unit (betaalsysteem)
telemetrie
doorvoer afvalbak

Franke FoamMaster A1000 CleanMaster

** als afgebeeld

*  i.c.m. flavour station 6 siroop smaken

modelwijzigingen voorbehouden

twin opstelling


