
Cafitesse Omni



• Brede waaier aan koffievarianten en warme dranken

• Stijlvol design met 10 inch HD-touchscreen

• Eindeloze personalisatiemogelijkheden voor de   

 perfecte kop koffie

• Kop na kop consistente koffiekwaliteit

• Grote capaciteit

• Uniek gesloten systeem voor optimale hygiëne

• Makkelijk bij te vullen en vlot schoon te maken

• Aparte stang voor heet water

Meer beleving met het Cafitesse Omni-touchscreen  

• Aantrekkelijk en interactief touchscreen met diverse achtergronddesigns

• Gepersonaliseerde koffie met het Je-Eigen-Smaak-scherm of het menuscherm voor snelle selectie

• Gedetailleerde info dankzij de allergie- en nutritionele display 

Geniet elke dag van een 
tongstrelende kop koffie 
met Cafitesse Omni 
Een waaier aan overheerlijke drankjes en een sterke capaciteit: de 

Cafitesse Omni biedt u het beste van twee werelden. Tot wel 225 

kopjes puur genot per uur! Het kenmerkende touchscreen werkt 

eenvoudig en intuïtief. Het laat u toe om van uw favoriete koffies 

te genieten: van een romige cappuccino tot een intense espresso 

of een heerlijke café choco. Ontdek alle functionaliteiten van het 

interactieve touchscreen en pas uw drankje aan uw voorkeuren aan. 

Maak uw koffie wat sterker of zachter, voeg wat melk en suiker toe. 

Met de Cafitesse Omni geniet u elke dag van uw favoriete koffie. 

Verkiest u thee of een lekkere chocolademelk? In een handomdraai 

gezet met onze veelzijdige Cafitesse Omni. Het hete water stroomt 

uit een aparte stang zodat er geen druppel koffie in uw thee 

terechtkomt.

Deze unieke Douwe Egberts-machine biedt u de perfecte oplossing 

wanneer u méér dan alleen fantastische koffie wilt. U krijgt alle 

Cafitesse-voordelen: geweldige smaak, geweldige ervaring, 

geweldig gemak en geweldig zakelijk inzicht met de Cafitesse Omni.



Op het menu 
Standaard
Koffie (met melk en/of suiker)
Kan koffie
Espresso (met melk en/of suiker)
Cappuccino (met suiker)
Cafè latte (met suiker)
Latte macchiato (met suiker)
Wiener Melange 
Café choco
Warme choco 
Choco deluxe
Heet water 
Kan heet water 

Optioneel 
Decafeïne 
Instantkoffie (met melk en/of suiker)
Thee (met melk en/of suiker)
Soep 

Waterverbinding 
Vast

Productinhoud 
2 pakken Cafitesse (1.25L/2L)

Maat (h x b x d) 
875 x 550 x 525 mm

Ruimtevereisten (h x b x d)
1060 x 650 x 575 mm

Gewicht (leeg) 
80 kg

Elektriciteit 
230 V - 3.4 kW

Verstelbare koffiesterkte
Ja

Verstelbare hoeveelheid suiker/melk 
Ja

Verstelbaar volume 
Ja

Betalingssysteem 
kaartsysteem of muntmodule  
mogelijk

Extra specificaties 

Aantal gebruikers
35-50

Brouwsnelheid zwarte koffie
15 sec per kopje 

Brouwsnelheid cappuccino
19 sec per kopje 

Kiest u een bepaalde optie? 
Dan zijn de andere niet meer mogelijk.

Brouwsnelheid kan (900 ml)
60 sec per kan 

Capaciteit per uur (230 Volt)
225 kopjes per uur
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