CAFITESSE
EXCELLENCE
TOUCH

LATTE, ESPRESSO,
CAPPUCCINO?
ALLT ÄR LIKA ENKELT

M ER ÄN B AR A G O T T K AFFE

CAFITESSE.
MER ÄN BARA GOTT KAFFE
Med Cafitesse kan du göra de mest utsökta kaffedrycker. Espresso, latte eller kanske en himmelskt god cappuccino?
Välj mellan en mängd olika väl balanserade kaffeblandningar framställda med kaffebönor av högsta kvalitet.
Tack vare den unika bryggmetoden och det slutna kaffesystemet kan du njuta av de härliga smaker som gör
Gevalias kaffe så fantastiskt gott. Maximal bekvämlighet, snabbhet och tillförlitlighet varje gång... prova själv!
Cafitesse. Mer än bara gott kaffe.

Så här tycker Theun,
partner/revisor på DVEN
Accountants Adviesgroep:

”För oss är det viktigt med gott kaffe.
Efter att ha haft maskinen på prov
var vi övertygade.
Kaffet är utsökt, vare sig du dricker
det svart eller föredrar en god,
krämig cappuccino. Och det är bra
att maskinen är så effektiv – man
kan snabbt och enkelt fixa flera
koppar kaffe till besökare.”

ALLA
FÖRDELAR
• 	Snygg kaffemaskin med 10- tums
pekskärm
• 	Stort utbud av läckra kaffesorter
• 	Specialanpassa ditt kaffe eller
gör ett snabbval från menyn
• 	Kaffe av genomgående hög
kvalitet från första till sista
koppen
• 	Enkel påfyllning och snabb
rengöring
• 	Ett unikt slutet system för
optimal hygien
• 	Hög kapacitet
• 	Smart energiförbrukning

Varje kopp kaffe berättar
sin egen historia.

PERFEKT KAFFE
VARJE GÅNG
Vill du njuta av en god kopp kaffe med dina kollegor varje dag?
Excellence Touch gör det enkelt. Ett unikt system med både hög
kapacitet och högkvalitativt kaffe (upp till 700 koppar per
timme!). Med det slutna bryggsystemet kan alla när som helst
njuta av en perfekt kopp kaffe. Framställt av färska kaffebönor,
rostat och blandat av våra kaffemästare, som tillsammans har
hela 265 års erfarenhet. Du kan snabbt och enkelt få just den
sorts kaffe du är sugen på, tack vare den enkla och intuitiva
pekskärmen. Excellence Touch har ett brett utbud av
alternativ och är väldigt enkel att använda. Dessutom
säkerställer den optimal hygien. Du kan också själv bestämma
hur starkt du vill att ditt kaffe ska vara och mängden mjölk.
En krämig cappuccino, en espresso, en latte macchiato eller en
kopp svart kaffe ... Njut tillsammans med dina kollegor och
kunder av en maskin som ni kan ställa höga krav på och som
alltid med säkerhet levererar gott kaffe.

SPECIFIKATIONER
Vattenanslutning
Fast
Cafitesse levereras med
1 förpackning Cafitesse (1,25 l/2 l)
1 förpackning Café Milc (0,75 l/2 l)
Maskinens mått (HxBxD)
690 x 380 x 524 mm
Utrymmeskrav (HxBxD)
920 x 580 x 574 mm
Vikt (tom)
38,5 kg
Elanslutning
230 V - 3,3 kW
400 V - 8,9 kW
Antal användare
20 till 80

Drycker
Standard
Kaffe | Lungo | Espresso | Doppio
Cappuccino | Kaffe med mjölk
Espresso Macchiato
Latte Macchiato | Latte | Varm mjölk |
Te-vatten |
Kanna med te-vatten | Kanna med kaffe
Tillval*
Varm choklad | Café Choco | Te
Koffeinfritt kaffe | Kallt vatten
Bryggtider
Svart kaffe, per kopp (125 ml)/6 sek.
Svart kaffe, per kanna (900 ml)/30 sek.
Cappuccino, per kopp (125 ml)/12 sek.
Kapacitet per timme
300 koppar (230 V/125 ml)
700 koppar (400 V/125 ml)
Kaffestyrka/mängd mjölk
Kan ändras enligt preferens
Koppstorlek
Liten, medel eller stor
*Val av vissa alternativ kan utesluta andra.
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