
snelgeen

koffieresidu

Om snel een grote hoeveelheid koffie te 
serveren is de coffee fresh 120 serie de 
ideale serie table-top instant automaten.

Met één druk op de knop wordt een kan 
koffie of heet water geschonken. 

cf 121
cf 121-400V

UITVOERINGEN

De coffee fresh 120 serie beschikt over 
een harmonica functie. Hierdoor is de
uitgiftehoogte verstelbaar van 19 tot 26 cm.

Mocht dit niet voldoende zijn, dan is de 
uitgiftehoogte, met een extra te verkrijgen 
tussenstuk, te verhogen tot 36 cm. 

Naast de eigenschappen voor hoge
capaciteit schenkt de coffee fresh 120 
serie in enkele seconden een perfecte 
kop koffie. 

De ingebouwde veiligheidsvoorzieningen 
staan garant voor de juiste dosering.

Verder is de coffee fresh 120 serie 
eenvoudig te bedienen en moeiteloos 
schoon te houden.

De automaat kan op ieder gewenst moment 
bijgevuld worden.

Voor opslag van de ingrediënten is geen 
diepvries of koelkast nodig.

EIGENSCHAPPEN

BESCHRIJVING



Modelwijzigingen voorbehouden.

Coffee Fresh Westhoff
Rijksweg 20a, 6996 AC Drempt

Coffee Fresh Veda
Lenteweg 52, 7532 RB Enschede

info@coffeefresh.nl
www.coffeefresh.nl

120 serie

4,5 liter
ca. 400/800 cons.

ca.300 p/u
ca.500 p/u

595 x 260 x 500 mm
665 x 255 x 475 mm

ca. 17 kg

CAPACITEIT

Boiler
Containercapaciteit
Consumpties 230 Volt
Consumpties 400 Volt
Afmetingen:
Standaard: (hxbxd)

Verhoogd: (hxbxd)

Gewicht automaat

AANSLUITGEGEVENS
Elektrische aansluiting:

230V; 16 Ampère; 50 Hz; 3,2 kW
Optioneel:

400V; 2x16 Ampère, 50 Hz; 6,2 kW
Wateraansluiting:

3/4” (wasmachineaansluiting)

coffee fresh 120 serie 121 121-400V

koffie of café crème

  = standaard instelling      = optioneel       

High capacity biedt de moge-
lijkheid om de inhoud van de
koffiecontainer te verdubbelen.
Slechts één keer vullen voor 
circa 800 koppen koffie.
Tussentijds bij te vullen.

High capacity

Als de lekbak vol is, wordt dit 
aangegeven in de display. De 
lekbak is van buitenaf uitneem-
baar. 
De lekbak heeft een groot
volume en is eenvoudig te legen.

Uitneembare lekbak

Het koprooster is eenvoudig in te 
klappen voor het plaatsen van de 
kan. De kan koffie wordt alleen 
verstrekt als er daadwerkelijk 
een kan onder staat. Dankzij de 
ingebouwde sensor voorkomt u 
verspilling.

Kan sensor

halve kan

hele kan

kan sensor

gescheiden heet wateruitgifte

van buiten uitneembare lekbak

automatische storingindicatie

verhogingsset tot 36 cm

high capacity

400 V uitvoering

eco-stand en energiezuinig

elektronische lekbakbeveiliging


