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Slank, stilfuld og hurtig
Denne kompakte og slanke kaffeautomat med sit stilfulde sorte 
kabinet, udgør den ideelle løsning på steder, hvor man ønsker 
en kop dampende og lækker friskbrygget kaffe – leveret hurtigt.
Med sit store udleveringsområde kan FB55 udlevere friskbrygget 
kaffe i kopper, krus og kander af forskellig størrelse. Den har en 
transparent kaffebeholder, så kaffedrikkeren kan se, at kaffen er 
brygget på rigtig friskmalet kaffe. 
FB55 er ideel at placere mange forskellige steder; lige fra det 
travle kontor til receptionen eller morgenmadsrestauranten. 
Automaten fås i dag i to standardfarver sort og hvid – og nu fås 
den også i en ny sølvfarvet version.
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Den transparente ingrediensbeholder gør det muligt for kun-
den at se, hvor meget kaffe, der er tilbage.
Kabinettets dør, bund og top er udført i kunststof, hvilket giver 
kunden mulighed for at vælge forskellige farver: sort, hvid eller 
sølvfarvet version.
Kabinettet er udført i lakeret rustfrit stål.

Design

-
beholderen nemt og hurtigt for rengøring.
Ønsker man at ændre automaten fra udlevering af kaffe til 
udlevering af te, kan kaffesipladen nemt udskiftes med en 
tesiplade.

Vedligeholdelse

Dybde 360 mm
Vægt (uden ingredienser) ca. 30 kg

Af hensyn til udluftning skal automaten placeres 4 cm fra en 
eventuel bagvæg.

Tekniske specifikationer

Automaten giver mulighed for udlevering af en drik i kop eller 
kande, da den har en multibrygfunktion, der kan levere op til 9 
drikke ad gangen.
Ved anvendelse af multibrygfunktionen registrerer optiske 
sensorer, at kunden ønsker udlevering i kande.
Der er endvidere mulighed for udlevering af varmt vand.

halv vandmængde.
Det er muligt at indstille drikstyrken individuelt til enten mild, 
medium eller stærk kaffe.

Fleksibilitet

Kapacitet

Tæller
Vægophæng
Underskab
Bordplade til placering mellem underskab og automat
Blæser i forbindelse med ekstrem brug af multibrygfunktionen

Tilbehør (optioner)
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