
BESCHRIJVING

01-20
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AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
230V; 50 Hz; 2,1 kW
wateraansluiting:

3/4” (wasmachineaansluiting)

kan koffie freshbrew
kan koffie instant
kan heet water
kan koud water
sterkteregeling
automatisch spoelprogramma
van buiten uitneembare lekbak
bekersensor
gescheiden wateruitgifte
2 verschillende kopgroottes
full colour touchscreen (3-talig)
container leeg melding
elektronische lekbakbeveiliging
tijdklok
eco-stand en energiezuinig
papier brewer
papierloze brewer
pincode
side-unit (betaalsysteem)
grotere afvalcapaciteit
onderzetkast (dicht/bekers)
telemetrie

CAPACITEIT
boiler 1,75 liter
koffie freshbrew 4,6 liter
koffie instant 2 liter
topping /creamer 2 liter
cacao 2 liter
afmetingen: (hxbxd) 795 x 350 x 590 mm
onderkast: (hxbxd) 945 x 350 x 395 mm
gewicht automaat: ca. 43 kg
             met koud water: ca. 85 kg

modelwijzigingen voorbehouden

Coffee Fresh 2240 serie 2244-EA

koffie 1 freshbrew
koffie 2 instant
espresso
dubbele espresso
espresso choc
cappuccino
cappuccino speciaal
latte macchiato
café au lait
Wiener melange
chocolademelk of cacao
café mocca
melk
heet water
koud water i.c.m. onderzetkast (dicht)
indeling ingrediëntcontainers ko-ca-me-Iko

freshbrew CF 2240 serie

= standaard instelling           = optioneel       

UITVOERINGEN

EIGENSCHAPPEN

CF 2244-EA

De Coffee Fresh 2240 serie is uitgerust met een overzichtelijk full colour 
touchscreen. Dit touchscreen toont tevens allergene informatie en
voedingswaarde.

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

De automaat kan op ieder gewenst moment bijgevuld worden.

Een snelle kannenfunctie is standaard op deze machine.

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

De automaat is voorzien van VIPS. Een intelligent besparingssysteem dat 
het energieverbruik tot wel 43% kan reduceren.   

De Coffee Fresh 2240 serie is een exclusieve, zeer stijlvolle 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.

De uitgiftepunten steken uit, hierdoor is goed te zien dat de gewenste 
consumptie in het kopje stroomt. Tevens wordt zo voorkomen dat er 
condens in de automaat komt.

Deze automaten zijn erg gebruiksvriendelijk en door de gladde afwerking 
eenvoudig schoon te maken. 
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