
Voor elk moment  
de perfecte  
oplossing.

Espresso Omni XL



Alle voordelen op een rij

• Vrijstaande bonenmachine
• Gebruiksvriendelijk 13 inch HD-touchscreen 
• Grote verscheidenheid aan (koffie)variaties
• Veel persoonlijke instellingen mogelijk
• Grote ingrediëntencontainers 
• Energiezuinig
• 600 bekers achter de deur

De Espresso Omni XL biedt een ongekend aantal 
overheerlijke smaakvariaties. Zo kan iedereen de warme 
drank nemen die hij of zij het lekkerst vindt!  
De bonenmachine kan vrijstaand geplaatst worden, 
waardoor een onderzetmeubel overbodig wordt. 
Daarnaast maakt deze bonenmachine gebruik van  
een automatische bekeruitgifte. Suiker en melk zitten  
al in de machine, waardoor deze niet los nodig zijn. 

De Espresso Omni XL is bovendien stijlvol vormgegeven, 
waardoor deze in elke omgeving op haar plek is. 
Voorzien van een eenvoudig te bedienen 13 inch HD-
touchscreen, biedt de machine tevens de mogelijkheid 
om van elk kopje de sterkte in te stellen, evenals de 
hoeveelheid suiker en melk. Dat maakt de Espresso Omni 
XL de ideale oplossing voor iedereen op elk moment. 

Geniet van een krachtige espresso, overheerlijke koffie, 
romige cappuccino, latte macchiato, Wiener Melange  
of café choco. Ook soep, thee en warm water behoren  
tot de mogelijkheden van de Espresso Omni XL.  
Zo biedt de Espresso Omni XL voor elk moment de 
perfecte oplossing.

“Deze bonenmachine 
valt bij ons op kantoor 

bij iedereen in de smaak.  
Via het gebruiksvriendelijke touchscreen 
zijn er zoveel verschillende persoonlijke 
mogelijkheden te kiezen voor ieder kopje 
koffie. Ik begin mijn dag graag met een 
extra sterke latte macchiato en een  
klein beetje suiker.”

De review van
Roel, Manager 

Vrijstaande bonenmachine  
met bekeruitgifte 



Aantal gebruikers 
40 tot 50 

Inhoud containers 
Espressobonen (3,2 kg) 
Instant melk product (6 ltr – 4,3 kg)
Suiker (4,5 ltr – 4,2 kg)
Thee (2,5 ltr – 1,5 kg)
Soep (4,5 ltr – 3 kg)
Cacaopoeder (4,5 ltr – 3,9 kg) 

Afmetingen machine (hxbxd) 
1830 x 600 x 760 mm 

Benodigde ruimte (hxbxd) 
1830 x 620 x 770 mm
(met open deur: 1250 mm) 

Gewicht (leeg) 
125 kg 

Elektriciteit 
230 V 

Wateraansluiting 
Vast

Zetsnelheid 
Zwarte koffie kop (125 ml) / 38 sec. 
Cappuccino kop (125 ml) / 35 sec. 

Geadviseerd gebruik 
200 koppen per dag 

Koffiesterkte instelbaar 
Ja

Suiker- en melkhoeveelheid instelbaar
Ja

Bekeruitgifte
Ja

Dranken (afhankelijk van configuratie)
Café crème (met melk en/of suiker)
Espresso (met melk en/of suiker)
Cappuccino (met suiker)
Thee (met suiker)
Café latte (met suiker)
Warme choco
Choco deluxe
Café choco 
Wiener Melange
Latte macchiato (met suiker)
Thee met melk (en suiker)
Heet water: optioneel*
Soep

Specificaties

*  bij de heet water optie vervalt één van  
de instant canisters thee of soep
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