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Klasse, Kennis en Kwaliteit.
Een perfecte balans tussen mens en machine,
smaak en emotie.
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De XX is de kleine krachtpatser
voor onbezorgd koffiezetten.
Maakt moeiteloos koffie, espresso,
cappuccino, wiener melange,
chocolademelk en is standaard
voorzien van een separate leiding voor
schoon heet water voor thee of soep.
Uiterst smal vormgegeven zodat
er altijd wel een plekje is voor deze
machine die ook nog eens eenvoudig
te reinigen is. Ook het bijvullen van de
productcontainers gaat moeiteloos, de
speedmix uitvoering wordt standaard
geleverd met 3 productcontainers.
Door het unieke maalsysteem kan
ook in de XX Presso Bean uitvoering
de sterkte van elke koffiedrank

SM

afzonderlijk worden ingesteld.
Beide uitvoeringen zijn zowel
leverbaar met een interne watertank
of met een aansluiting op de
waterleiding.
De XX staat synoniem voor evolutie
en functionaliteit.

Betaalsystemen

Keuzemogelijkheden:

Er zijn verschillende betaalsystemen
voor de XX mogelijk, variërend
van muntinworp tot card-gebruik
volgende het parallel MDB –protocol
en RFID

Menu
Programmeerbaar d.m.v. rheAction
Koffie
Espresso
Cappuccino
Wiener Melange
Chocolademelk
Heet water

Muntgeld, speciale munten

Capaciteiten (kg.)
Melk
Chocolade
Koffiebonen
Instant koffie
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Flexibiliteit, variëteit en smaak.
Concepten om oplossingen te vinden.
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Hoge programmeringsflexibiliteit
De innovatieve elektronische software
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zorgt voor een grote instellingsflexibiliteit en een grotere autonomie in het
definiëren en programmeren van elke
afzonderlijke selectie.

Technische gegevens:

Ontwerp en kleuren
De XX is zowel leverbaar in de Presso
Bean als in de Speedmix uitvoering.
Door zijn zwart met zilveren kleur
accenten is de XX een absolute
trensetter in zijn formaat.

Betaalkaarten, sleutelsystemen

Afmetingen (mm)
Hoogte
Diepte
Breedte
Gewicht (kg.)
Kopjeshouder

Perfect geserveerde dranken

De dranken kunnen geserveerd
worden in een kop, een glas of in een
beker. bereid in kopjes, glazen, mokken of bekers

Containers (max.)
Interne watertank (ltr.)
Vermogen (W)
Spanning (V)
Display LCD

Breed aanbod
Het geheim van ons succes? Wij
bieden voor elk wat wils. Espresso en
een uitgebreide selectie koffiespecialiteiten, zoals cappuccino, moccacino,
latte macchiato en wiener melange,
om in te spelen op de uiteenlopende
wensen op het gebied van warme

Opties
interne watertank
G13 betaalsysteem
RFID kaartsysteem
onderkast (zwart of zilver)

dranken.

Uw eigen recept
Met de hoofdingrediënten, zoals melk,
koffie en chocoladepoeder, kunt u uw
eigen recept samenstellen. U beslist
hoe u ze met elkaar mengt voor
verschillende resultaten op het gebied
van smaak en uiterlijk.
Presso -Bean-S ystem

