
Een premium koffiemachine die op 
 verschillende plaatsen kan worden gezet

SCHAERER
COFFEE CLUB

Coffee Club
Een toppresteerder met kleine afmetingen



Coffee Club in het kort

De Coffee Club is de kleinste machine 
in het Schaerer-gamma, maar dat ver-
mindert haar prestaties op geen en-
kele manier. Deze bonenmachine biedt 
een grote variatie aan dranken aan 
met een constante premium kwaliteit 
en beschikt daarnaast over enkele gea-
vanceerde technische details die het 
verschil maken. 

• Past in elke ruimte  
(50 cm hoog en 32,5 cm breed)

• Beperkte vibraties en geluidsproductie
• Gemakkelijk en simpel te reinigen
• 17,78 cm Touch screen
• Twee USB-poorten
• SteamIT-technologie voor het verwarmen 

van de kopjes (klanten zetten hun kopjes 
erin om het op te warmen). Alleen voor  
de Schaerer FM 1G 1P

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ: 

DE KOFFIEMACHINE MET EEN  
RUIME KEUZE AAN DRANKEN
Welkom in een wereld vol mogelijkheden, waar 
keuze, kwaliteit en het plezier rond een per-
fecte kop koffie samenkomen in een compact 
ontworpen, state-of-the-art machine. Bied de 
meest gevarieerde specialiteiten aan op basis 
van koffie, melk of chocolade, of creëer uw 
 eigen recepten dankzij de flexibiliteit van deze 
machine. 

De Coffee Club is een betrouwbare teamspeler 
en een geweldige aanwinst voor uw organisa-
tie. Met haar aantrekkelijke, slanke ontwerp is 
ze ontworpen om in elke omgeving te worden 
gebruikt. De machine mag dan zowel compact 
als een instapmodel zijn, ze doet geen con-
cessies aan de prestaties en levert kopje na 
kopje professionele kwaliteit. 

Ideaal voor kantoren, coworking-ruimtes, 
buurtwinkels, kleine hotels, cateringbedrijven 
en elke andere plek waar koffiekwaliteit en 
-variatie essentieel zijn. De Coffee Club levert 
gemiddeld 80 kopjes per dag met de beste 
kwaliteit, van de eerste espresso in de ochtend 
tot de laatste latte macchiato net voor het naar 
huis gaan.



Dranken Ristretto, Espresso, Coffee/café crème, Kleine kan (250 ml), Melk koffie/latte, Cappuccino, 
Latte macchiato, Warme melk, Warme melkschuim, Heet water & op poeder gebaseerde 
dranken 

Aantal koppen 25.000 koppen/jaar 25.000 koppen/jaar 

Aantal containers 2:  - 0,55 kg bonen 
- 0,45 kg Instant (choco of melk)

2:  - 1,1 kg bonen 
- 2 x 1,0 kg Instant (choco en melk)

Verse melk koelkast (3,5 L) Optioneel N/A

Toelichting over de melk Voor deze machine is de melkkoelkast 
optioneel. Als er hier niet voor wordt 
gekozen, is het nog steeds mogelijk 
om instant melk te verkrijgen via de 
container

Voor deze koffiemachine, kunt u alleen 
gebruik maken van instant melk.

Container slot Optioneel Ja (behalve standaard versie)

Opties Betaalsysteem: Cashless Sidemodule 
Muntwisselaar 
Koelkast
Verse melk (3,5 liter)
Koffiedik afvoerset
Container Slot 

Betaalsysteem: Cashless Sidemodule 
Muntwisselaar
Koffiedik afvoerset 
Container Slot (standaard versie) 

Prijs €€ €€€

Deze versie is beschikbaar in twee modellen, de 
standaardversie zonder de uitschuifbare en afsluitbare 
containers (geschikt voor kantoren) en de uitgebreide versie 
(hierboven afgebeeld), met de uitschuifbare en afsluitbare 
instant-container (geschikt voor openbare ruimtes).

Schaerer Coffee Club FM 1G 1P Schaerer Coffee Club Twin Powder*



Aantal gebruikers 
20-25

Inhoud van de containers
Bonen, choco en melk

Afmetingen van de machine (hxbxd)
325 x 570 x 501 mm
(556 mmmet bonencontainer verlenging  
en vergrendeling)

Gewicht (leeg)
25,5 kg

Energie 
230 V

Water aansluiting
Vast

Bereidingssnelheid
42 sec per coffee kopje
27 sec per cappuccino kopje
25 sec voor water

Aanbevolen gemiddeld dagelijks gebruik 
80 kopjes 

Drankjes (afhankelijk van de configuratie) 
Ristretto 
Espresso 
Koffie/café crème 
Kleine kan (250 ml) 
Koffie/latte 
Cappuccino 
Latte macchiato 
Warme melk 
Warme melkschuim 
Heet water 
Op poeder gebaseerde dranken

Display
17,78 cm Touch screen

Koffie en heet water kunnen niet  
tegelijkertijd worden bereid.

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


