Een vingertop raakt een tiptoets van
de M-line koffiezetter. Ergens in de
roestvrijstalen behuizing wordt water
op exact de juiste temperatuur gebracht.
Als dit begint te stromen en in contact komt
met gemalen koffie, dan gebeurt het.
De geur van verse koffie maakt zich los.
Het onweerstaanbare aroma neemt
bezit van de ruimte …

Overal waar mensen samenkomen, klinkt al snel
de vraag: ‘Iemand koffie?’ Een kan vers gezette
koffie hoort erbij. Bij de aftrap van een vruchtbare
werkdag. Na afronding van een gezamenlijke klus.
Bij vergaderingen en presentaties. Op de sportclub
of in het cultuurcentrum. Bij … ach, u weet zelf het
beste wanneer.
Kannenapparatuur
Al ruim 65 jaar ontwikkelt en produceert Animo
koffiezetapparaten. In deze brochure staat onze
kannenapparatuur centraal. Professionele
apparatuur waarmee u in een handomdraai het
perfecte kopje verse filterkoffie op tafel tovert.
Of als de situatie daarom vraagt: tot 288 perfecte
kopjes per uur. Met Animo kannenapparatuur
kan iedereen de rol van gastheer op zich nemen.
Het bedienen en onderhouden van onze kannenapparatuur is even logisch als gemakkelijk.
Alles kan bij Animo
Wilt u grote of kleine kannen? Glazen kannen of
thermoskannen? Wilt u een apparaat met vaste
wateraansluiting of met handvulling? Bij Animo kan
bijna alles. Bij enkele producten kunt u zelfs uit verschillende kleuren kiezen. Ziet u roestvrij staal liever
gecombineerd met strak zwart of speels blauw?
De wensen van de koffieliefhebber van nu zijn het
vertrekpunt voor een hoogwaardig assortiment.

Animo maakt gastvrijheid gemakkelijk
Animo apparatuur kan heel eenvoudig worden
bediend. Slimme voorzieningen leiden u zonder
problemen naar een smakelijk resultaat.
Zo wordt het een plezier om de rol van gastheer of
-vrouw op u te nemen:
+ kandetectie: het zetproces wordt automatisch
gestopt als de kan wordt weggenomen
+ lekstopvoorziening: voorkomt nadruppelen van
het filter
+ koffie-klaarsignaal: een geluid waarschuwt
wanneer de koffie geschonken kan worden
+ tiptoetsen: voor vlekkeloze bediening
+ droogkookbeveiliging van buitenaf resetbaar
+ Halfautomaten hebben
watervulling aan de voorzijde.
Hierdoor kunt u makkelijk het
apparaat vullen.
+ Volautomaten hebben een
vaste wateraansluiting.
+ Inhoud waterreservoir 2,7 Liter.
+ Kandetectie start en stopt het
zetproces.
+ De lekstopvoorziening sluit het
korffilter af, dit voorkomt
nadruppelen.
+ Zodra de koffie klaar is, geeft
de automaat een geluidssignaal.
+ M-Line apparatuur is ook
verkrijgbaar met
heetwateraftap voor het
maken van bijvoorbeeld thee,
chocolademelk en soep.

+ De handige tiptoetsen aan de
bovenzijde geven u optimaal
bedieningsgemak.
+ Bij de volautomaten kunt u het
aantal koppen koffie instellen
door middel van tiptoetsen.
+ Ontkalkingsignalering
+ Optioneel is Prewet functie
mogelijk.

ANIMO
M-LINE
M-line kannenapparatuur en thermoskannenapparatuur
De M-line van Animo is een zeer complete serie kannenapparatuur,
op basis van een veelgeprezen eigentijds design. Voor elke keuken,
ontbijtzaal, bar of kantine is er een M-line. Voor de specifieke
kenmerken van elk model: zie de line-up op deze pagina.
Kannenapparatuur
M100
Koffiezetapparaat met handwatervulling. Naar keuze in zwart
of blauw.

M200
Koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting.

M200W
Koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting en heet water tap.

M102/202

M100

Dubbel koffiezetapparaat verkrijgbaar met handvulling of vaste
wateraansluiting.

M202W
Dubbel koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting en
heet water tap.

M200

M102/202

M202W

M200W

