
DOUWE EGBERTS SMILE
Praktische rondfilter voor  
overal lekkere koffie
Ideaal als er in uw organisatie op verschillende 
plekken steeds koffie moet klaarstaan. Hebt u vaak 
grote volumes koffie nodig? Snel en vers?  
Met de Smile zorgt u dat er altijd voor iedereen 
een kopje koffie klaarstaat. Ideaal tijdens 
vergaderingen, op recepties, op kantoor…

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

SMILE{ }



VIER GOEDE REDENEN

• U hecht veel waarde aan een heerlijk kopje koffie voor iedereen? 
Met deze handige machine zet u in een handomdraai een kan van 2,2 l verse koffie. Dankzij de kwalitatieve  
airpot blijft de koffie tot wel vier uur lang op smaak én op temperatuur.

• U kiest graag voor een mobiele koffieoplossing? 
Dankzij haar beperkte grootte en een gewicht van amper 8 kg is deze machine makkelijk te vervoeren.  
U hebt geen vaste wateraansluiting nodig en kunt zo makkelijk op locatie.

• U bent op zoek naar een zo eenvoudig mogelijke oplossing? 
Deze Douwe Egberts Smile is uiterst makkelijk in gebruik. Voorgedoseerde pakjes koffie zorgen ervoor  
dat u iedereen altijd het perfecte kopje geeft.

• U hebt geen tijd voor lang onderhoud? 
De machine geeft zelf aan wanneer ze ontkalkt dient te worden. Daarnaast spoelt u dit koffiesysteem makkelijk zelf.  
Zo gaat uw machine lang mee.
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Meer weten? Surf naar www.jdeprofessional.be of bel ons op het nummer 02/260 03 40.
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Koffie soorten Smile Dessert 
Smile Moka
Smile Decaf

Inhoud thermos 2,2 l (standaard 2 bijgeleverd)

Elektriciteit 230 V, 2300 W

Opties extra airpotten
onderzetkast

Extra extra airpotten
onderzetkast

Afmetingen (H x B x D) 545 x 235 x 405 mm

Benodigde ruimte: (H x B x D) 670 x 460 x 455 mm

Gewicht 8 kg

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.{ {

TECHNISCHE INFORMATIE
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