M-Line

K A N N E N A P P A R A T U U R

M-LINE KANNENAPPARATUUR
VOOR SMAAKVOLLE EN VERS GEZETTE FILTERKOFFIE!
EEN MENS VEERT OP VAN HET HEERLIJKE AROMA VAN ECHTE, VERS GEZETTE FILTERKOFFIE. KOFFIE ZORGT VOOR GESPREKSSTOF
EN EEN FIJNE SFEER. ECHTE LIEFHEBBERS GENIETEN ELKE DAG WEER VAN DE SMAAK VAN VERSE KOFFIE. DE ANIMO M-LINE
ZORGT VOOR DIE PERFECTE KOP VERS GEZETTE FILTERKOFFIE. PRECIES ZOALS KOFFIE HOORT TE ZIJN.

Stijlvol, eigentijds en gebruiksvriendelijk
Animo heeft de M-Line helemaal naar de
wensen van koffieliefhebbers geproduceerd. Stuk voor stuk zijn het praktische,
gebruiksvriendelijke en stijlvolle koffiezetapparaten. Mede door het gebruik
van RVS en stijlvolle zwarte kunststof

frontjes, hebben de M-Line koffiezetapparaten een opvallende, eigentijdse uitstraling. Ze staan goed in vrijwel elke
omgeving. Bovendien zijn ze eenvoudig
te bedienen, iedereen kan zonder enige
moeite heerlijke koffie zetten!

Veel combinaties mogelijk
De M-Line omvat zowel handvullers als
apparaten met een vaste wateraansluiting, voorzien van vele extra’s die de
gebruiksvriendelijkheid verhogen. Zo kan
een heetwateraftap voor thee of soep
worden toegevoegd en kunnen optionele
warmhoudplaten de koffie vers en op
temperatuur houden. Er is dus voor
iedereen, zelfs voor theeliefhebbers, een
geschikt apparaat.

Met de koffiezetapparatuur uit de M-Line
zet u snel en eenvoudig verse koffie,
rechtstreeks in een glazen kan of thermoskan. De M-Line is een aanwinst voor
iedere keuken, bar of kantine. Een aanwinst waar men lang van geniet, want
kwaliteit en duurzaamheid gaan bij
Animo hand in hand met gebruikersgemak en stijl.

Genieten
van echte
verse kofﬁe

VERSE KOFFIE ZETTEN IN EEN HANDOMDRAAI

• Halfautomaten hebben watervulling aan
de voorzijde. Hierdoor kunt u makkelijk
het apparaat vullen
• Volautomaten hebben een vaste
wateraansluiting

• 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

Optimale smaak van uw koffie is gegarandeerd door middel van de standaard pre-wet brew optie. Hiermee wordt uw koffie voller
van smaak en geniet u nog meer van het volle aroma.

Animo biedt nog meer handigheidjes:
•
•
•
•
•
•

Door de zelfregulerende warmhoudplaten is uw koffie altijd op de juiste temperatuur
Modern design en onderhoudsvriendelijk
Voor de thermoskannen: in hoogte verstelbare kolom zodat u kannen van diverse formaten kunt gebruiken
Dankzij de ontkalkingsindicatie weet u precies wanneer het tijd is om het apparaat te reinigen
De droogkookbeveiliging is van buitenaf te resetten
Voor het reinigen van de machines heeft Animo een speciaal oplosmiddel voor koffieaanslag en een ontkalkingsmiddel,
verkrijgbaar in sachets en grootverpakking

VERSE KOFFIE OP MAAT GEZET,
Kannenapparatuur

M100

M200

M200W

Koffiezetapparaat met handwatervulling,
verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en blauw

Koffiezetapparaat met
vaste wateraansluiting

Koffiezetapparaat met vaste
wateraansluiting en heetwateraftap voor thee of soep

M102/202

M202W

M21/M22

Dubbel koffiezetapparaat,
verkrijgbaar met handwatervulling of vaste
wateraansluiting

Dubbel koffiezetapparaat met vaste
wateraansluiting en heetwateraftap voor thee of soep

Zelfregulerende warmhoudplaatjes
zorgen dat de koffie optimaal
op temperatuur blijft

WANT IEDERS WENS IS ANDERS
Thermoskannenapparatuur

MT100

MT200

MT200W

Koffiezetapparaat met handwatervulling,
verkrijgbaar in de kleuren zwart, grijs en blauw

Koffiezetapparaat met
vaste wateraansluiting

Koffiezetapparaat met vaste
wateraansluiting en heetwateraftap voor thee of soep

MT200Wp

MT202W

MT100v/MT200v

Koffiezetapparaat voor pompkan
met vaste wateraansluiting
en heetwateraftap voor
thee of soep

Koffiezetapparaat met vaste wateraansluiting en heetwateraftap
voor thee of soep

In hoogte verstelbaar koffiezetapparaat, geschikt
voor thermoscontainer 2,4 ltr., pompthermoskan
2,25 ltr. en thermoskan 1,85 ltr. Verkrijgbaar met
handwatervulling of met vaste wateraansluiting

OPTIES & ACCESSOIRES
Opties & Accessoires
Animo biedt bij de M-Line koffiezetapparatuur de volgende opties en accessoires aan:

WKT3n

KKWn

INGREDIËNTENBAK

Waterkoker met
handwatervulling
of met vaste
wateraansluiting

Koppenwarmer met
schotelhouder voor het
voorverwarmen van kopjes

Roestvrij stalen ingrediëntenbak met 3 vakken
voor bijvoorbeeld suiker, verpakte melk en lepeltjes

THERMOSKANNENBUFFET

FILTERPAPIER

SCHOONMAAKMIDDELEN

Thermoskanbuffet voor twee thermoskannen
met lekbak en vijf vakken voor ingrediënten

Korffilterpapier 90/250
voor M-Line

Voor het ontkalken van
M-Line koffiezetapparatuur
heeft Animo een speciaal
ontkalkingsmiddel en
koffieaanslagoplosmiddel

SPECIFICATIES
Technische gegevens

KANNENAPPARATUUR

M100/M200

Artikelnummer

10502/10552 (zwart)
10501 (grijs)
10500 (blauw)

Uurcapaciteit koffie

18 ltr., 144 kopjes

Uurcapaciteit heet water

-

M102/M202

M200W

M202W

M21/M22

10512/10562

10557

10567

28 ltr., 224 kopjes

14 ltr., 112 kopjes

36 ltr., 288 kopjes

-

16 ltr., 128 kopjes

21 ltr., 168 kopjes

2/2

4/4

2

4

1/2

1N~220-240V
50-60Hz/2250W

1N~220-240V
50-60Hz/3500W

1N~220-240V
50-60Hz/3350W

3N~380-415V
50-60Hz/6600W

1N~220-240V
50-60Hz/70W
1N~220-240V
50-60Hz/140W

nee/ja (3/4”)

nee/ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

Afmeting: HxH*xBxD in mm

460x625x205x380

460x625x420x380

460x625x420x380

460x625x620x380

Zettijd

ca. 6 min. per kan

ca. 8 min. per kan

ca. 8 min. per kan

ca. 6 min. per kan

-

ca. 11 min.

ca. 9 min.

-

Capaciteit kannen
Aansluitwaarde

Wateraansluiting

Opwarmtijd waterkoker

-

10592/10597

-

0

ca. 84-86 C

Bewaartemperatuur

0

ca. 84-86 C

0

ca. 84-86 C

0

ca. 84-86 C

75x240x205x200
75x240x205x380

ca. 84-86 0C

H* = Hoogte inclusief glazen kan

THERMOSKANNENAPPARATUUR

Artikelnummer

Uurcapaciteit koffie
Uurcapaciteit heet water

MT100/
MT200
10522/10572 (zwart)
10521 (grijs)
10520 (blauw)
18 ltr., 144 kopjes

MT200Wp

MT202W

MT100v/
MT200v

10577

10547

10582

10537/10587

14 ltr., 112 kopjes

14 ltr., 112 kopjes

36 ltr., 288 kopjes

18 ltr., 144 kopjes

16ltr., 128 kopjes

16 ltr., 128 kopjes

21 ltr., 168 kopjes

-

pompkan
2,1 / 2,2 ltr.

thermoscontainer
2,4 ltr.

pompkan
2,1 / 2,2 ltr.

thermoscontainer
2,4 ltr.

thermoskan 1,85 ltr.
pompkan
2,1/2,2 ltr.
thermoscontainer
2,4 ltr.

1N~220-240V
50-60Hz/2100W

1N~220-240V
50-60Hz/3200W

1N~220-240V
50-60Hz/3200W

3N~380-415V
50-60Hz/6300W

1N~220-240V
50-60Hz/2100W

Wateraansluiting

nee/ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

ja (3/4”)

nee/ja (3/4”)

Afmeting: HxBxD in mm

595x205x380

650x420x380

595x420x380

650x620x380

H1 min./max. x
H2 min./max. x B x C
540/650 x 265/375
x 205 x 380

ca. 7,5 min.
per kan

ca. 10 min.
per kan

ca. 9 min.
per kan

ca. 8 min.
per 2 kannen

ca. 6,5 min.
voor 1,85 ltr.
ca. 7,5 min.
voor 2,25 ltr.
ca. 8 min.
voor 2,4 ltr.

ca. 11 min.

ca. 11 min.

ca. 9 min.

Geschikt voor

Aansluitwaarde

Zettijd

Opwarmtijd waterkoker

-

MT200W

-

H1 = Hoogte min./max. koffiezetapparaat
H2 = Hoogte min./max. thermoskan

-

INNOVATIE, TECHNIEK EN SUPERIEURE KWALITEIT ZIJN BIJ ANIMO
SINDS 1950 DE UITGANGSPUNTEN VOOR DE ONTWIKKELING EN
PRODUCTIE VAN HOOGWAARDIGE DRANKENSYSTEMEN. DEZE AANPAK
GARANDEERT EEN LANGDURIG ZORGELOOS GEBRUIK. DE PRODUCTEN
VAN ANIMO ZORGEN INMIDDELS OVER VRIJWEL DE HELE WERELD VOOR
DE LEKKERSTE WARME DRANKEN.
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