
ESPRESSO
GIRO MET
VERSE MELK

Kies voor de kwaliteit 
van een professionele 
espressomachine

Giro
Klein van stuk, krachtig in prestatie



ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ: 

DE ESPRESSOMACHINE
DIE OVERAL PAST
Compact, krachtig en stijlvol: ontdek de Giro. Deze innovatieve espressomachine 

biedt het gemak van een consumentenapparaat en de prestatie van een 

professionele koffiemachine. Iedere kop koffie wordt bereid met versgemalen 

koffiebonen. Zo trakteert u met de Giro (Italiaans voor ‘rond’) iedereen op  

kantoor, in de winkel of in de salon elke keer weer op een heerlijk rondje koffie.

Deze compacte, volautomatische machine zet de lekkerste zwarte koffie en 

espresso. Met de optionele melkkoeler (5 l) zet u bovendien net zo gemakkelijk  

een luchtige cappuccino of smaakvolle latte macchiato.. 

Dankzij het compacte formaat neemt de Giro weinig ruimte in beslag. Bovendien 

zorgt het stijlvolle uiterlijk ervoor dat de machine nergens misstaat. De machine 

past dus overal; van vergaderruimtes tot wachtkamers en van winkels tot 

kapsalons. Met de Giro genieten medewerkers van een perfecte kop koffie en 

ervaren gasten de ultieme gastvrijheid.

• De lekkerste espresso’s dankzij de versgemalen koffiebonen
• Past overal dankzij het compacte formaat
• Gemakkelijk uit te breiden met een melkkoeler (5 l) voor het bereiden 

van cappuccino’s en latte’s
• Laag energieverbruik
• Modern, elegant design van hoogwaardige materialen



Een verrukkelijk visitekaartje 
dat naar meer smaakt.



Een mooie reden voor uw 
klanten om terug te komen.



Werknemers in de watten 
leggen: zo doen we dat!



SPECIFICATIES GIRO
Aantal gebruikers 
5 tot 15 per dag

Inhoud container
300 gr

Inhoud watertank
2,2 l

Afmetingen machine (hxbxd)
419 x 215 x 437 mm  

Gewicht (leeg)
10,6 kg 

Elektriciteit
230 V 

Wateraansluiting
- Watertank uitvoering (standaard)
- Vaste wateraansluiting

Zetsnelheid
Espresso ~51 sec   
Koffie ~60 sec
Cappuccino ~57 sec
Heet water ~30 sec

Koffiesterkte instelbaar 
Ja

Betalingsopties
Niet van toepassing

Telemetrie
Niet van toepassing

Uitbreiding verse melk
5 liter koelkast

Suikersticks en melkcups apart te verkrijgen.

5 liter koelkast  
met verhoging

Als u voor de melkkoelkast kiest, wordt een voetstuk (zoals hiernaast afgebeeld) 
onder de machine gemonteerd om ervoor te zorgen dat de melkuitloop van de 

machine zich op een hoger niveau bevindt dan de melk in de koelkast
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.


