
Ajattoman ulkonäkönsä puolesta OptiBean sopii useimpiin käyttökohteisiin. 
Automaatti on kestävä ja ihanteellinen yrityksille, jotka arvostavat kahvin 
hyvää makua, helppokäyttöisyyttä ja minimaallisen huollon tarvetta. OptiBean 
on varustettu modernilla kosketusnäytöllä, johon voit räätälöidä yksilöllisiä 
tekstejä,  kuvaviestejä tai videoita. 

Automaatti on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja yli 95 % laitteen 
materiaaleista on kierrätettäviä. OptiBean on energiatehokas automaatti, 
jonka energialuokka on A+.

LED/OptiLight voidaan säätää haluamallasi tavalla. Automaatin vakioväri on 
musta. Varustettu vakiona Eco-kalkkisuodattimella.

Moderni ja luotettava kahviautomaatti, joka 
on helppo huoltaa ja pitää siistinä. Jokainen 
kupillinen valmistuu tuoreena kuppi 
kerrallaan, jolloin aromit säilyvät juomassa.
Vastajauhettu kahvi painesuodatustekniikalla 
luo kauniin creman juoman pintaan.                             
Erittäin helppokäyttöinen.

OptiBean 3 Touch

Animo kahviautomaatit – yli 70 vuoden kokemuksella
Animo valmistaa käyttäjäystävällisiä kahviautomaatteja, joissa on runsaasti ominaisuuksia ja 
lisäoptioita. Automaatit ovat laadukkaita ja helppohoitoisia. Animo on toiminut 70 vuoden ajan yli 
75 maassa. Hyvä kahvi vaatii hyvän laitteen – hyvä laite vaatii kokemusta, asiantuntemusta ja asiaan 
perehtyneisyyttä.

    Käyttäjien lukumäärä:
Suositus standardiversiolla 20 -60 henkilöä

    Maksimi kahvikuppien määrä päivittäin suositus:
Noin 250 (120 ml)

Kahvin tyyppi:
Papu

    Juomavaihtoehtojen määrä:
24

Ominaisuudet



Tuotesäiliöiden määrä
3 

Kaakaojauhe
Kyllä

Maitojauhe
Kyllä

Tuoremaito
Ei

Kannutäyttö toiminto
Kyllä

Papusäiliön koko
1 x 1500 grammaa

Kaakaosäiliön koko
1 x 1030 grammaa

Maitojauhesäiliön koko
1 x 970 grammaa
 

Kuumavesihana
Kyllä

Pururoskasäiliön kapasitetti
7 litraa

Vesiliitäntä
Verkkoliitos tai erillinen vesisäiliö

Automaatin mitat
L 409 mm, K 792 mm, S 565 mm

Paino
38 kg

Kuppitason korkeudensäätö
Kyllä, 60-115 mm

Tippakaukalon etäisyys hanasta
167 mm

Papumyllyjen määrä
1
 

Näyttö
Kosketusnäyttö (7”)

Sähkö
220-240V/50-60Hz/2275W

XL papusäiliö
Valinnainen,  maksimi 2,9 kg

Lämpimän veden kapasiteetti
14 litraa tunnissa

Kapasiteetti yhdellä täytöllä
+ 200 kupillista

Suodatin
Eco kalkkisuodatin

Alakaappi
Valinnainen

Mahdollisuus maksujärjestelmään
Kyllä

Erillinen annostelu kahville ja 

maidolle /kaakaolle

Erillinen hana kuumalle vedelle. 

Esimerkiksi teetä varten

Kuppitason korkeuden 

säätö

Tekniset tiedot

Helppo huoltaa 

ja pitää puhtaana
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Ota rohkeasti yhteyttä

Waterlogic Finland Oy  
www.waterlogic.fi
Puhelin 020 110 2800
sales@waterlogic.fi

TEKEE KAHVITAUOSTA PAREMMAN


