
vers gezet

De Coffee Fresh 240 serie is een
innovatieve en complete lijn
freshbrew koffieautomaten.

Door middel van een unieke brewer, 
met papierfilter of papierloos, wordt
elk kopje koffie vers gezet.
De brewer bestaat uit maximaal 3
uitneembare onderdelen en is dus
zeer onderhoudsvriendelijk.

Bovendien zijn deze automaten zeer 
gebruiksvriendelijk. 

De Coffee Fresh 240 serie is de eerste 
serie automaten met volledig touch- 
screen.

Dankzij twee bekerposities (water 
rechts, overige dranken links) altijd 
helder water. Tijdens het bereiden van 
de koffie is het mogelijk gelijktijdig 
water te tappen.

Het display wijst u er op dat een
container moet worden bijgevuld als 
deze bijna leeg is.

Een snelle kannenfunctie is standaard 
op deze machine.

Deze serie automaten heeft de
mogelijkheid om koud water te tappen.  

BESCHRIJVING

CF 244-EA
CF 244-BA
CF 244-CA
CF 245-EA

EIGENSCHAPPEN

UITVOERINGEN



Modelwijzigingen voorbehouden.

Coffee Fresh Veda b.v.
Enschede: T 053 46 15 735

Coffee Fresh Holland b.v.
Breukelen: T 020 214 9000

Coffee Fresh Westhoff b.v.
Drempt: T 0313 48 32 22
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info@CF.nl
www.coffeefresh.nl

Coffee Fresh 240 serie 244-EA 244-BA 244-CA 245-EA

koffie 1 fresh brew
koffie 2 fresh brew
koffie 3 instant
espresso
cappuccino
cappuccino speciaal
cacao
chocolademelk
café au lait
latte macchiato
espresso macchiato
wiener melange
koffiechoc
thee fresh brew
suiker
melk
heet water
koud water 
koud water CO2

CAPACITEIT

Boiler
Koffie freshbrew
Koffie instant/Suiker
Cacao
Topping/Creamer
Thee fresh brew
Afmetingen: (hxbxd)

Onderkast: (hxbxd)

Gewicht automaat:
            met koud water:

AANSLUITGEGEVENS

 Elektrische aansluiting:
  230V; 50 Hz; 1,8 kW
 Wateraansluiting:
  3/4” (wasmachineaansluiting)

1,75 liter
4,6 of 2x2 liter

2 liter
2 liter
2 liter
2 liter

780 x 350 x 540 mm
840 x 350 x 540 mm

ca. 43 kg
ca. 85 kg

kan koffie
kan heet water
kan koud water
sterkteregeling
automatisch spoelprogramma
dubbele bekersensor
gescheiden wateruitgifte
2 verschillende kopgroottes
kannenschakeling
touch screen (3-talig)
container leeg melding
van buiten uitneembare lekbak
elektronische afvalbakbeveiliging
elektronische lekbakbeveiliging
in hoogte verstelbaar koprooster
papier brewer
papierloze brewer
tijdklok
onderzetkast (dicht/vakjes)
grotere afvalcapaciteit
betaalsysteem
verhogingsset
eco-stand en energiezuinig

  = standaard instelling      = optioneel       


