
 Omni
Instant 



De nieuwe Omni Instant is de ultieme multifunctionele koffiemachine van Jacobs Douwe 

Egberts. De Omni Instant biedt een ongekend aantal overheerlijke smaakvariaties. Zo kan 

iedereen de koffie kiezen die op dat moment het beste in de smaak valt. De Omni Instant 

is bovendien stijlvol vormgegeven, waardoor deze in elke omgeving op haar plek is. 

Voorzien van een eenvoudig te bedienen 10 inch HD-touchscreen, biedt de Omni Instant 

een aangename en intuïtieve gebruikservaring. 

De Omni Instant is de ideale oplossing voor iedereen op elk moment. Geniet van een 

krachtige espresso, overheerlijke koffie, romige cappuccino, latte macchiato, Wiener 

Melange of café choco. Maar ook als u juist op zoek bent naar een meer toegankelijke 

koffie kunt u bij de Omni Instant terecht, dankzij de standaard beschikbare instant koffie.

Wilt u liever geen koffievariatie? Verwen uzelf dan met een warme chocolade, een volle 

chocolade de luxe of een heerlijke kop Pickwick thee. Zelfs soep en decaf behoren tot 

de ongekende mogelijkheden van de Omni Instant. Zo biedt de Omni Instant voor elk 

moment de perfecte oplossing.



De Omni Instant beschikt over een dubbele instant canister 

zodat u de mogelijkheid heeft om tegelijkertijd twee 

verschillende instant soorten aan te bieden. 

Hiermee kunt u koffie en decaf combineren en dus een 

gevarieerde keuze aan warme dranken aanbieden.

Val dubbel in de smaak met de 
twee canisters van de
Omni  Instant

• Stijlvol vormgegeven koffiemachine met 10 inch HD-
touchscreen. 

• Onovertroffen aantal variaties, van een rijke koffiecreatie tot 
een snelle kan koffie.

• Uitermate geschikt voor het aanbieden van warme chocolade, 
thee of soep.

• Maak een bewuste keuze dankzij de weergave van allergenen 
en voedingswaarden

Maak het moment nog 
smaakvoller met de 
Omni Instant 



Mogelijke variaties
Standaard
Espresso (met melk en/of suiker) 
Café (met melk en/of suiker) 
kan koffie
Cappuccino (met suiker) 
Latte macchiato (met suiker) 
Café au lait (met suiker) 
Wiener Melange
Café choco 
Chocolade
Choco Deluxe
Heet water
Kan heet water 

Optioneel
Decafeïne
Thee
Soep

Aantal instant canisters
6

Capaciteit instant canisters
2,7 L 

Afmetingen (hxbxd)
875x450x525 mm

Benodigde ruimte(hxbxd)
1060x550x580 mm

Gewicht (leeg) 
75 kg

Elektriciteit
230 V - 3,4 kW 

Overige specificaties:

Bekeruitgifte
Nee

Wateraansluiting
Vast

Sterkte koffie instelbaar
ja

Sterkte suiker/melk instelbaar
Ja

Volume instelbaar
Ja

Betaalsysteem
Muntmodule mogelijk 

Aantal gebruikers
40-70

Zetsnelheid zwarte koffie
12,5 s/kop

Capaciteit per uur(230 V)
180 kop per uur

Zetsnelheid cappuccino
14,5 s/kop

Door keuze voor bepaalde optie kunnen andere opties komen te 
vervallen..

Zetsnelheid kan koffie (obv kan 1 liter)

120 s (instant)
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