
EXCEPTIONELE KOFFIEVARIATIES



Met Jacobs Douwe Egberts Professional brengt u de koffiecultuur en de gezellige sfeer 

van de koffiebar naar uw bedrijf. Iedereen voelt zich een topbarista. Want met één 

aanraking op het scherm zet u een rijke en fluweelzachte koffie: van een geurige espresso 

of  cappuccino tot een romige latte.

De basis voor elk kopje Douwe Egberts? De rijke ervaring die we sinds 1753 opdeden met 

roosteren en blenden. Dat zorgt voor de perfecte koffie die u met Soul Pro gemakkelijk en 

in eindeloze variëteiten verwelkomt in uw bedrijf.

EXCEPTIONELE KOFFIEVARIATIES





Hemels melkschuim    
  met  eindeloze mogelijkheden 

Een revolutionair melkschuimsysteem  
voor melkgebaseerde koffiedranken op baristaniveau.

Heerlijke melkdranken 
   met  Best  Foam™

SOUL PRO BRENGT 
KWALITEITSKOFFIE 
NAAR UW BEDRIJF

De perfecte combinatie van  
crema en melkschuim voor een 
onvergetelijke smaakervaring.

Sensuele verleiding

Romig melkschuim met een zijdezacht  
en sneeuwwit oppervlak voor warm en 
koud schuim.

Warm en koud schuim



       Iedereen kan 
een barista worden!

In uw onderneming moet er altijd heerlijke koffie zijn.  
En niemand heeft tijd voor ellenlange schoonmaakprocedures. 
Daarom is het ontkalkingsprogramma snel en efficiënt,  
autonoom, gemakkelijk én veilig.

Ontkalkings
programma

U bedient de Soul Pro met een intuïtief, 
kristalhelder en gemakkelijk leesbaar 
8”-touchscherm.

Dit robuuste en compacte toestel  
imponeert zelfs de grootste koffiefreaks.

Handige interface

Stateoftheart 
   kof fiemachine



Proef de heerlijke chocoladevariaties  
van de Cocoa Fantasy-blend.

Zin in iets anders?

Met ons totaalaanbod hebt u eindeloze 

mogelijkheden om uw koffie aan te passen 

aan uw smaak. Onze koffies verbinden en 

inspireren mensen zodat u het maximum 

uit uw koffiemoment haalt. Het volledige 

Soul Pro-assortiment van Douwe Egberts 

laat u genieten van een smaakvolle 

espresso, geurige cappuccino, romige latte 

en nog veel meer.

Onze liefde voor kof fie
Goede koffie brengt mensen samen.  

Precies wat u bereikt met onze D.E. Espresso-blends.

ALLES VOOR UW  
PERFECTE KOPJE



Bij elke gelegenheid zet u de juiste toon  
met onze papieren en porseleinen kopjes.

Servies

Verrijk uw koffiemoment met 
een waaier van diensten en 
accessoires:
  melk
  meubels
  suikerzakjes
  koekjes

Mooie extra’s

Bied uw theeliefhebbers een  
breed assortiment van smaken  

en recepten: van klassiekers zoals  
earl grey tot rustgevende fruit-  

en kruidenmélanges.

Theetijd

Geniet onbekommerd van uw koffie. 
Want onze servicepakketten zorgen 
voor alles.

Service



MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET UW VERTEGENWOORDIGER.

SOUL PRO IN DETAIL

Drankvariëteit 
Mogelijke variëteiten Standaard > 20

Best Foam™ Ja

Koude dranken Ja

Chocolade Ja

Koffiezetversneller voor americano Ja

Mogelijke koffieblends 2

Personalisatie (aangepaste sterkte) Ja

Capaciteit 
Aantal kopjes per dag Standaard tot 250

Aantal kopjes per jaar Tot 50.000

Bereidingstijd voor koffie 36 s

Bereidingstijd voor cappuccino 38 s

Bereidingstijd voor espresso 28 s

Koffiemolen 2

Opvangbakje voor koffiegruis 60-70 koffies

Afvalemmer voor onder de toonbank Beschikbaar

Dubbele drankjes Ja

Dubbele melkdrankjes Beschikbaar

Capaciteit reservoir 1,2 kg

Capaciteit chocolade 2,0 kg

Capaciteit van de melkkoelingseenheid 10 liter

Plaatsing van de melkkoeling Links, rechts of onderaan

Technologie 

Touchscreen 8” HD

Gebruiksvriendelijke en handige interface Ja

Ontkalkingsprogramma Ja

Automatische reiniging Ja

Betalingsopties Beschikbaar

Connectivity Beschikbaar

Werking 

Zelfbediening Beschikbaar

BaReCa-versie Beschikbaar

Logistiek 

Afmetingen (H x B x D in mm) 761 X 330 X 600 (zonder melk)

 761 X 723 X 600 (met melk)

Gewicht 55 kg

Exceptionele kof fievariaties van Soul Pro
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