
CAFITESSE
EXCELLENCE
COMPACT
TOUCH

“Latte, espresso, cappuccino? 
                Net zo makkelijk.”



Ieder kopje koffie 
heeft zijn eigen verhaal.

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

•  Stijlvolle koffiemachine met 7 inch touchscreen

•  Ruime keuze aan heerlijke koffievariaties

•  Personaliseer je koffie of ga voor snelle selectie in  
het dranken menu

•  Van de eerste tot de laatste kop constante kwaliteit koffie

•  Eenvoudig bij te vullen en minimale schoonmaaktijd

•  Een uniek gesloten systeem voor optimale hygiëne

•  Compact dus overal te plaatsen

•  Slim energieverbruik



ALTIJD EEN PERFECTE KOP KOFFIE

Wilt u elke dag samen met uw collega’s en klanten genieten 
van heerlijke koffie? Dat kan heel makkelijk, met de 
Excellence Compact Touch. Hiermee heeft u het beste van 
twee werelden: hoge kwaliteit koffie en een ruime keuze aan 
mooie koffievariaties. Met het gesloten zetsysteem geniet 
iedereen op elk moment van een perfecte koffie. Bereid  
met verse koffiebonen, gebrand en gezet door onze 
masterblenders met maar liefst 265 jaar ervaring. Welke 
koffie u ook maar wilt, u maakt ‘m heel makkelijk. Dankzij  
de eenvoudige en intuïtieve bediening op het touchscreen.

De Excellence Compact Touch heeft een modern design, is 
lekker compact en super makkelijk in het dagelijks gebruik. 
Alles met de zekerheid van een maximale hygiëne. Kies uit 
diverse varianten van deze mooie machine. Bijvoorbeeld  
met een instant optie of met een payment module. Door de 
vaste wateraansluiting van de Excellence Compact, heeft u 
verscheidene mogelijkheden. Naast verschillende 
koffievariaties heeft u hierdoor extra smaakvariaties, zoals 
heerlijke warme chocolademelk. Genoeg mogelijkheden, wel 
zo makkelijk! Wat uw ‘personal touch’ ook is.



Wateraansluiting
Vast

Inhoud Cafitesse ingrediënt
1 pak Cafitesse (1,25L)
1 pak Café Milc (0,75L)
of 2 pakken Cafitesse (1,25L)

Afmetingen machine (hxbxd)
562 x 390 x 410 mm

Benodigde ruimte (hxbxd)
780 x 590 x 510 mm

Gewicht (leeg)
22 kg

Elektriciteit
230 V - 2,2 kW

Aantal gebruikers
10 tot 25

Opties
Hygiënekit, onderzetkast/trolly, instant 
versie of betaalsysteem

Drinks
Standaard
Koffie | Lungo | Espresso | Doppio | Cappuccino
Koffie met melk | Espresso Macchiato
Latte macchiato | Latte | Warme melk
Heet water | Kan heet water | Kan koffie
Optioneel*
Warme chocolade | Café Choco | Choco Deluxe
Wiener Melange | Thee | Décafeïne

Zetsnelheid
Zwarte koffie per kop (125ml) / 17 sec.
Zwarte koffie per kan (900ml) / 100 sec.
Cappuccino per kop (125ml) / 22 sec.

Capaciteit per uur
180 kopjes (125ml)

Koffiesterkte/ hoeveelheid melk instelbaar
Ja

Kopgrootte
Klein, medium of groot
*Door keuze voor bepaalde opties kunnen andere opties komen te vervallen.

SPECIFICATIES
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.
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