7100

Specifikationer

can&bottle

Konfigurationer

Højde

930 mm

Højde med underskab og bordplade

MAXI
snack&food

1720 mm

FB 7100 Maxi

hot&cold

Forvalg
Drikstyrke

•

Bredde

540 mm

Ekstra sukker

•

Dybde

540 mm

Ekstra fløde

•

Dybde med åben dør

980 mm

Valg af drikke

Vægt

85 kg

Vandtilslutning
Koldtvandstilslutning

3/4” r.g.

Tryk (kun varmdriksversioner)

0,8 - 10 Bar

Elektriske forbindelser
Spænding

230 v AC

Sikring

10 A / 13A

Frekvens

50 Hz

Wattforbrug (uden køleanlæg)

2130 W

Strømforbrug
Til at opnå korrekt temperatur

260 Wh

•

Friskbrygget kaffe – med fløde

•

Friskbrygget kaffe – med sukker og fløde

•

Instantkaffe – sort

•

Instantkaffe – med sukker

•

Instantkaffe – med fløde

•

Instantkaffe – med sukker og fløde

•

Cappuccino

•

Wiener Melange

•

Café au lait

•

Espresso choco

•

Chokolade

•

Chokomilk

•

Varmt vand

•

Multibryg – Kandebryg

•

Ingredienser

Kapacitet

122 Wh/h

•

Friskbrygget kaffe – med sukker

Beholderstørrelse

For hver time i standby

Friskbrygget kaffe – sort

Friskbrygget kaffe

9,5 l

4,0 kg

Friskbrygget te

9,5 l

4,0 kg

Sukker

3,3 l

3,1 kg

Fløde / mælk

3,3 l

1,5 kg

Chokolade

3,3 l

2,6 kg

Underskab

Instantkaffe

3,3 l

0,9 kg

Bordplade af mahogni eller ask

Instant-cappuccino

3,3 l

0,9 kg

Vandtankkit (20 l) til placering i underskab

Tilbehør
Posterbelysning
Udløbskit fra drypbakke til underskab

Betalingssystemer

Køleanlæg med eller uden kulsyre
Master- / Slaveforbindelse til Snakky SL
GSM-forbindelse

På bagsiden af automatens dør er betalingssystemer og

EVA-DTS IRDA-kit

elektronik placeret separat bag en dækplade, der er let at
fjerne. 7100 Maxi er kompatibel med alle større mønt- og
cashless-systemer, og den er forberedt for installation af
systemer med Executive-, MDB- og BDV-protokol (afhængig af version). Det er muligt at installere op til 2 systemer
(afhængig af systemernes fysiske dimensioner):

Alle angivelser af vægt, kapacitet og dimensioner er
cirkaangivelser og er kun vejledende. Listen over valget
af drikke er ikke komplet.
Der skal være et mellemrum på mindst 5,5 cm mellem
automatens bagside og væggen. For instruktioner i forbin-

– Møntmekanisme

delse med installationen henvises til Servicemanualen.

– Møntmekanisme + cashless
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Designet til dig
med god smag

7100 Maxi

Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet
nisisse magna faccum alit la feugait, core et, quat
autpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet,
quam zzril ut accum at. Duipsummy nulluptat. Dui
bla con henis am nim nos non vel digna faci eugiamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore
dolore te faccum iure.

7100 Maxi afslører sit
funktionelt designede
indre med glatte overflader, tydelige farvekoder og let adgang
til alle servicedele.
Det sikrer en let, hurtig
og effektiv rengøring og
vedligeholdelse.

Optimal brugervenlighed
er i fokus med det store
og åbne udleveringsområde med justerbar kopholder. Den gør det nemt
for brugerne at placere og
udtage kopper, og samtidig har man mulighed for
direkte brygning i kander
med en maksimal højde
på 24 cm.

Høj kaffekvalitet
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis
Magna feugue magnisl utat inci bla feugiamet
wautpatue euip eniscil ent pratet, consequi blamet,
quam zzril ut accum at.

Smukt design
ui bla con henis am nim nos non vel digna faci eugiamc onsenisit nim iniametuero eniamet at dolore
dolore te faccum iure feugue ea ad dolum aut luptat.
Ate feu facillandit adigna feummy.

Kaffe for enhver smag
Nibh euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Nibh
euismod ipsuscil irillutpatis eros nibh euis Magna
feugue magnisl utat inci bla feugiamet.

Den store og ergonomisk
designede kaffebeholder
har en kapacitet på op til
450 kopper friskbrygget
kaffe! Beholderen gør
kaffen fristende synlig
for brugerne og kan let
trækkes ud og påfyldes i
selve automaten.

Den effektive Sigmabrygger er det seneste trin
i udviklingen af den innovative friskbryg-teknologi,
som sikrer højere drikkekvalitet, hurtigere brygning
og lettere service helt uden
værktøj.

Designet
til dig med
god smag
Alle sætter stor pris på kaffepausen. Specielt når den
giver mulighed for at stå med en dejlig friskbrygget og
velsmagende kop kaffe i hånden. Derfor introducerer
vi nu 7100 Maxi med ekstra stor kapacitet og hurtig
brygning, så alle fremover kan gå glade og tilfredse
tilbage til arbejdet.

Fyldt med kapacitet

Smukt og brugervenligt design

Kaffe for enhver smag

Måske er det de rene linjer. Eller de stærke karakteristika.
Forbrugerne er i hvert fald aldrig i tvivl, når de møder det
elegante og klassisk skandinaviske design i en ægte
Wittenborg.

Når du åbner maskinen, ser du straks den store kaffe
beholder og oplever, hvorfor indholdet af den nyeste
vendingteknologi og det unikke vand- og blandesystem
tilsammen gør maskinen så nem at vedligeholde og
hurtig at fylde op.
Så glæd dig til din næste kaffepause! For du kan finde
lige, hvad du har allermest lyst til blandt det store udvalg af varme drikke i fremragende kvalitet. Og med den
ekstra store kaffekapacitet i 7100 Maxi er der altid plads
til en kop ekstra …

Tak for kaffe! Et enkelt blik på den nye 7100 Maxi fra
Wittenborg er rigeligt til at overbevise sig om, at vi her
har med en helt særlig kapacitet at gøre. Fra den store
synlige kaffebeholder glider blikket langsomt videre til
det overskuelige valgpanel med det 4 x 20 karakters
store LCD-display, som guider brugerne gennem de
op til 23 drikkevalg og 4 forvalg.
Når valget er truffet, sørger den innovative Sigma-brygger
for at opfylde selv de største forventninger til drikkekvalitet,
og en hurtig udlevering af kaffen, f.eks. en kop (150 ml)
på 26 sekunder og en kande (1 liter) på under 2 minutter.

Samtidig sætter Sigma-bryggeren helt nye standarder for
enkelthed, driftsikkerhed og forbedret servicevenlighed.
7100 Maxi er med sine fleksible konfigurationsmuligheder,
programmerbare rengøringscyklus og optimerede påfyld
nings- og vedligeholdelsesforhold perfekt til alle kontorer,
administrationsbygninger, receptioner, tekøkkener og
kantiner. Med mulighed for installering af møntmekanisme
og et cashless-system samt et stort udvalg af tilbehør
tilfredsstiller den således alle behov for en moderne
kaffeløsning – uanset smag!

