
CAFITESSE{ }
QUANTUM 300 
Snelle krachtpatser voor  
altijd verse koffie
Ideaal voor uw organisatie als u supersnel en 
kostenefficiënt zwarte koffie wilt voorzien.  
Een eenvoudige machine met enkel koffie: want 
elk kopje moet in uw organisatie bovenal vers  
én snel zijn.

Meer weten?
Surf naar www.jdeprofessional.be of bel ons  
op het nummer 02/260 03 40.

 



CAFITESSE{ } QUANTUM 300 

VIER GOEDE REDENEN

• U wilt snel koffie kunnen voorzien op piekmomenten in uw organisatie? 
Met deze Cafitesse-koffievoorziening zet u een verse kop in 3 seconden!  
U vult een kan in amper 23 seconden. Ideaal tijdens drukke momenten.

• U zet graag een kopje naar eigen smaak? 
Heel gebruiksvriendelijk: elke gebruiker stelt bij elk kopje de sterkte en hoeveelheid in.  
Zo drinkt iedereen een kopje koffie naar zijn smaak.

• Uw koffiemachine wordt veel gebruikt maar u hebt geen tijd voor een uitgebreid onderhoud? 
Het gesloten circuit houdt uw koffieoplossing netjes. U reinigt makkelijk elke week uw machine in minder dan vier minuten.  
Zo bespaart u tijd én blijft uw machine in prima staat.

• U hebt nood aan een absoluut hygiënische machine? 
Door de unieke zetmethode van deze Cafitesse-koffiemachine hebt u geen afval, filters en koffieresidu.  
Zo beantwoordt uw machine volledig aan de strengste HACCP-normen.



Meer weten? Surf naar www.jdeprofessional.be of bel ons op het nummer 02/260 03 40.
Potaarde Z/N, 1850 Grimbergen - Tel: +32 (0)2 260 03 40 - Fax: +32 (0)2 260 03 44 - Info.ProBelux@JDEcoffee.com 

Hoe we voor uw organisatie verder het verschil maken?
Eenvoudig: enkel bij Jacobs Douwe Egberts Professional geniet u zo’n

uitzonderlijke service, zodat u altijd zeker bent van uw heerlijke kopje koffie.{ {
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Koffiecontainer 2 pakken Cafitesse-koffie van 2 l

Variaties lungo, heet water

Inhoud boiler 9 l

Elektriciteit 1-fasig: 230 V, 3500 W
3-fasig: 3 x 400 V, 9500 W

Opties onderzetkast/trolly, betaalsysteem,  
adapterkit (1,25 l), airpot extension kit,
decafeïne kit, afsluitbare deurkit, high flowkit,  
switch over kit, drain kit

Extra uitgifte voor kannen mogelijk

Afmetingen (H x B x D) 890 x 350 x 525 mm

Benodigde ruimte (H x B x D) 1290 x 550 x 625 mm

Gewicht 36,5 kg

TECHNISCHE INFORMATIE


