
INSTANT 
OMNI XL

Instant Omni XL
De snelle totaaloplossing voor uw organisatie

“Zalig dat ik zelf kan 
kiezen wat ik wil, 
wanneer ik wil.”



Femke Haegens
Facility Manager

“Wij zijn heel tevreden over de Instant 
Omni XL. De lekkerste warme dranken 
heb je in een handomdraai gezet.” 

•   Vrijstaande koffiemachine met  
600 bekers achter de deur

•   Gebruiksvriendelijk 13” touchscreen 
•   Grote verscheidenheid aan (koffie)variaties
•   Snelle bereiding
•   Per kop de koffiesterkte en suiker- en 

melkhoeveelheid instelbaar
•   Standaard 7 canisters, extra (soep)  

canister mogelijk

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

VRIJSTAANDE INSTANT KOFFIEMACHINE 
MET BEKERUITGIFTE

De Instant Omni XL is de ideale machine als u op 
zoek bent naar een grote variatie aan dranken, die 
zeer snel bereid moeten worden. Deze krachtpatser 
met 600 bekers achter de deur biedt alle mogelijke 
dranken, van koffie met melk en suiker, tot warme 
chocolade, thee en soep. De Instant Omni XL is 
stijlvol vormgegeven met een gebruiksvriendelijk 
touchscreen, waarmee u uw keuze gemakkelijk 
maakt. Daarnaast kunt u ook per drank de 
allergenen en voedingswaarden bekijken.

De Instant Omni XL is een echte krachtpatser met een 
piekcapaciteit van 200 tot 250 kopjes per uur. Ideaal 
voor locaties waar u snel veel koffie nodig heeft. 
Daarnaast is de Instant Omni XL speciaal ontworpen 
om vrijstaand geplaatst te worden. Bekers, suiker en 
melk zitten al in de machine. Hierdoor heeft u geen 
losse melkcupjes en suikersticks meer nodig en blijft 
uw koffiecorner opgeruimd.

De Instant Omni XL beschikt over een sterkteregelaar 
waarmee de sterkte van de koffie per kop zelf in te 
stellen is. Ook de hoeveelheid suiker en melk is zelf 
in te stellen. Zo kunt u uw favoriete kop koffie naar 
uw eigen wens personaliseren.
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SPECIFICATIES
Aantal gebruikers 
20 tot 65 per dag

Inhoud containers
Instant koffie (4,5 ltr – 1,6 kg) 
Instant decaf koffie (2,5 ltr – 0,9 kg)
Instant melk product (6 ltr – 4,3 kg)
Cacaopoeder (4,5 ltr – 3,9 kg) 
Suiker (4,5 ltr – 4,2 kg)
Thee (4,5 ltr – 2,5 kg)
Soep (4,5 ltr – 3 kg)

Afmetingen machine (hxbxd)
1830 x 600 x 760 mm  
(diepte met open deur: 1250 mm) 

Benodigde ruimte (hxbxd)
1830 x 750 x 770 mm

Gewicht (leeg)
125 kg 

Elektriciteit
230 V 

Wateraansluiting
Vast

Zetsnelheid 
Zwarte koffie kop (125 ml) / 15 sec. 
Cappuccino kop (125 ml) / 15 sec. 
Heet water kop (125 ml) / 14 sec.

Geadviseerd gebruik 
200 tot 250 koppen per dag

Koffiesterkte instelbaar 
Ja

Suiker- en melkhoeveelheid instelbaar
Ja

Bekeruitgifte
(600 kartonnen bekers ; 720 plastic bekers)

Dranken (afhankelijk van configuratie)
Café crème (met melk en/of suiker)
Espresso (met melk en/of suiker)
Cappuccino (met suiker)
Decafé
Thee
Caffè Latte (met suiker)
Chocolate
Chocolate de luxe
Café choco 
Wiener mélange
Latte macchiato (met suiker)
Heet water
Soep
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