
Cafitesse.

– och mycket 
En god kopp kaffe

mer

JDE Professional är helhetsleverantören för dig, ditt företag, 
dina anställda och dina gäster – till alla som uppskattar en god 
kopp kaffe. Cafitesse är det enda kaffekonceptet som på en 
och samma gång ger dig en optimal kombination av smaker, 
valmöjligheter, bekvämlighet, elegans, driftsäkerhet, service 
och flexibilitet – och inte minst: valuta för varje krona. 

Ska vi ses över en
god kopp kaffe?
Kontakta oss på 020-832 820

Goda smaker

Goda lösningar

Goda affärer

Goda upplevelser

JACOBS DOUWE EGBERTS S.E. AB  |  SE-customerservice.se@jdecoffee.com  |  Kundservice: 020-832 820  |  Teknisk support/Maskiner: 020-960 020

Vi gör vårt bästa för dig – varje dag

Allt från leveranser av kaffemaskiner, kaffe, tillbehör och 
inventarier till service och förståelse för era individuella behov. 
Vi finns alltid nära tillhands.

Det ska vara enkelt och smidigt att få en god kopp kaffe. Därför 
brygger våra maskiner kaffevarianter på ett lätt sätt. Samtliga 
kaffelösningar från oss kännetecknas av snabbhet och använd-
arvänlighet. 

• Före installation ger vi gärna råd beträffande el- och 
 vattenanslutningar.

• Vi monterar och instruerar om användning och rengöring 
 av maskinen.

• Användar- och rengöringsmanualer levereras vid installation.

• 14 dagar efter installation återkopplar vi för att försäkra oss 
 om att ni är nöjda.

Service – en självklarhet

Varje dag gör vi vårt yttersta för att säkra 
att ni kan servera den bästa koppen kaffe. 

• Med serviceavtal slipper ni oförutsedda 
 utgifter.   

• Reparation görs på plats av våra tekniker.

Ingår i serviceavtal:
• Fri service
• Fri framkörning
• Fria reservdelar

Ingår ej i serviceavtal:
• Flyttning av maskiner
• Slarv/oaktsam hantering
• Dålig rengöring

Kunden

i fokus



 De bästa lösningarna 

på dina kaffebehov

Smaken, upplevelsen, utbudet, 
kapaciteten, hanteringen, priset, rengöringen, servicen ... 

Orden i rubriken är bara några av de faktorer som styr vilken 
kaffelösning som passar just din verksamhet bäst. Tillsam-
mans hittar vi rätt upplägg för både dig, dina kunder och 
dina medarbetare. Möjligheterna är många – både vad gäller 
smak, utrustning och ekonomi. Vi brinner för gott kaffe, och 
för att kunna erbjuda helhetslösningar som verkligen passar. 

I 50 år har vi levererat mycket mer än gott kaffe 

Med oss får du ett samarbete som omfattar kompetens, 
engagemang och insikt. Det är när rätt utbud kombineras 
med rätt service som du kan skörda alla fördelarna av att ha 
en bra totalleverantör. Ska vi ses över en god kopp kaffe och 
titta närmare på hur vi kan hjälpa dig?

Alla verksamheter har olika behov. Du känner 

bäst till dina egna – och vi har lösningarna. 

Som totalleverantör till både den privata och 

offentliga sektorn erbjuder JDE Professional ett 

brett sortiment av kaffe och varma drycker samt 

maskiner, tillbehör och service. 
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Cafitesse är ett unikt kaffekoncept som inte bara bjuder på färsk- 
bryggt, välsmakande kaffe utan som dessutom omfattar allt du 
kan önska dig som företagare, anställd – och kaffeälskare. 

Med Cafitesse får du en kaffelösning som ger en optimal 
blandning av smak, variation, användarvänlighet, pålitlighet, 
hygien, effektivitet, flexibilitet, design och ekonomi.  

Oavsett hur många kaffedrickare ni är, vilken typ av kaffe 
som ni föredrar eller hur stora ytor ni har så finns en Cafitesse- 
lösning som gör jobbet riktigt gott.

När kaffet måste vara

Cafitesse:

mer än gott

Goda smaker

Goda lösningar

Goda affärer

Goda upplevelser

4 5



Fyll på – snabbt och hygieniskt   

Du fyller enkelt på maskinen. 
De förslutna kaffebehållarna byts 
på mindre än en minut. 

Välj, tryck – och så är kaffet färdigt 

Maskinens display är enkel och 
användarvänlig, och den snabba 
bryggningen ger minimal väntetid. 

Dags för rengöring? Klart! 

Cafitesse är ett slutet, hygieniskt 
och enkelt system utan sump. 
Alla maskiner har ett automatiskt 
rengöringsprogram som gör jobbet 
snabbt och enkelt. 

Hög och jämn kvalitet, varje gång 

Din Cafitesse-maskin doserar alltid 
rätt mängd kaffe för vald kaffestyrka. 
Oavsett vem ”bryggmästaren” är så 
blir kaffet en njutning. 

Cafitesse är en unik bryggmetod som säker- 
ställer optimal smak, arom och hygien. Vårt 
kaffe är till 100 procent framställt av kaffebönor 
från några av världens ledande kaffeplantager 
– och helt utan tillsatser. 

Vi har redan bryggt kaffet åt dig, och det med en 
speciell metod: De färska kaffebönorna rostas 
med omsorg och mals direkt för maximal smak. 
Efter malningen bryggs kaffet omedelbart. 
Det bryggda kaffet är mycket koncentrerat 
– hela 10 gånger starkare än espresso. 
Kaffet förpackas i en lufttät förpackning 
som bevarar alla de fina smakerna.

Det koncentrerade kaffet används sedan 
hos dig i speciella Cafitesse-maskiner. 
Kaffet späds med rätt mängd färskvatten 
varje gång du trycker på knappen för ditt val 
av kaffevariant. Resultatet är ett riktigt gott 
färskbryggt kaffe, kopp för kopp.

Färskhet är 
grundtanken   
med Cafitesse kaffe

Kaffenjutning,
helt enkelt

Goda lösningarGoda smaker
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Utmärkt kaffe
på alla sätt

Högsta kvalitet
till bästa pris

En god kopp kaffe är inte bara en fråga om smak. Det 
handlar om att kunna lita på att kaffeupplevelsen håller 
i alla sammanhang som den ska avnjutas. På jobbet. På 
kaféet. På språng. Medan du väntar. I gott sällskap, eller 
ensam i lugn och ro. Därför erbjuder Cafitesse en rad 
möjligheter som hjälper dig göra upplevelsen komplett.  

Goda upplevelserGoda affärer

En bra kaffelösning ska också vara en god affär. När vi beräknar priset på en kopp kaffe 
räknar vi in alla omkostnader så att du får ett bra jämförelseunderlag. Då ingår också 
svinn, avfallshantering, rengöring och tidsåtgång för bryggning. Låt oss beräkna ditt pris 
för att se om det finns pengar att spara.

• Denna effektiva kaffelösning kräver ingen eller minimalt med personal, och sparar 
 arbetstid som kan användas till annat. 

• Det är slut på att i förväg brygga kannor med kaffe. Den korta bryggtiden betyder 
 att du kan brygga kopp för kopp allt efter behov. Det ger ett färskbryggt kaffe varje gång 
 – utan svinn. 

• Vi har redan bryggt kaffet åt dig, så du slipper sump som ska tömmas och hanteras.

• Inget mer kaffespill i räkenskaperna. Exakt dosering ger full kontroll över era 
 kostnader för kaffet. 

• Driftsäkra kaffemaskiner och rikstäckande service garanterar nöjda användare 
 som aldrig är långt borta från en kopp gott, färskbryggt kaffe. 
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Vi på JDE Professional fokuserar också på den 
sociala sidan av kaffenjutning. Den goda smaken 
räcker nämligen längre när du vet att kaffet är 
producerat med omtanke och respekt. Något som 
också är ett gott budskap till både medarbetare 
och gäster. 

Vi samarbetar bland annat när det gäller Gevalia 
Ecologico med UTZ Certified som driver ett 
världsomspännande certifieringsprogram för 
hållbart kaffe. UTZ-certifieringen ger dig en 
garanti för att kaffet produceras med omsorg 
om miljön, och med bättre sociala villkor för de 
som arbetar på odlingarna. 

Varje år ökar vi andelen inköp av hållbart kaffe, 
och vi arbetar mot målet att allt vårt kaffe ska vara 
producerat med hållbara metoder och principer. 

Några föredrar svart kaffe. Andra kaffe 

med mjölk – eller mjölkchoklad. För vissa 

är ekologi viktigast. Smak och uppfatt-

ning är olika, och Cafitesse erbjuder ett 

brett utbud av möjligheter – allt från 

milda smaker till verkligt intensiva och 

aromatiska kaffevarianter. 

Vi har naturligtvis också ekologiskt och 

hållbart odlat kaffe, liksom mjölk och 

chokladdryck. För att hjälpa dig välja 

anges styrkan på alla våra kaffesorter. Ju 

högre siffra, desto mer intensiv och kraft-

full kaffesmak får du. Märkning som gör 

det lättare för dig att hitta dina favoriter. 

Kaffe för  

alla smaker
100 %
hållbart 

CAFÉ MILC 
Framtagen för Cafitessemaskiner med en 
fyllig, naturlig smak. Ger en fin krämig 
cappuccino eller caffè latte när den blandas 
med Cafitesse kaffe. 

4031285 4031283  
6 x 0,75 liter 4 x 2,0 liter

CACAO FANTASY 
Kakao med en söt, rund och krämig smak. 
Ger en utsökt kopp varm choklad eller 
blanda med Cafitesse kaffe och få en härlig 
chocokaffe eller espreschoco. Används i 
Cafitesse maskiner. 

547605  
4 x 2,0 liter

GEVALIA MELLANROST
Ren och rund karaktär. Ett medel- 
intensivt kaffe som präglas ov mjuka 
och söt nyanser. Fräsh, ren, välbalan-
serad och lång eftersmak. Gevalia 
mellanrost Roast består huvudsak- 
ligen av Arabicabönor från Colombia, 
Peru och Brasilien. En mindre del av 
blandningen består av Robustabönor 
av hög kvalitet. Den klassiska kaffe- 
smaken går bra både till svart kaffe 
som till kaffe med mjölk.

4021921 4021926  
2 x 1,25 liter 2 x 2,0 liter

GEVALIA ECOLOGICO
Ekologiskt kaffe med mild karaktär. 
Det KRAV- och UTZ-certifierade kaffet 
Good Origin är ett ekologiskt hållbart 
kaffe av 100% tvättade Arabicabönor 
odlade på hög höjd i Central- och Syd-
amerika. Friskt och fruktigt medelin-
tensivt kaffe med mild, välbalanserad 
behaglig smak. 

4011540 4011536  
2 x 1,25 liter  2 x 2,0 liter

GEVALIA MÖRKROST 
Kraftfull och rostad karaktär. 
Mörkrostat, intensivt kaffe med 
kryddiga toner och generös efter- 
smak. Gjort på 100 % Arabicabönor 
från Centralamerika och Brasilien. 
En perfekt blandning för alla som 
vill njuta av en smakrik kopp kaffe, 
en intensiv cappuccino, caffè latte 
eller latte macchiato – eller en 
svalkande iskaffe.

4021919 4021949  
2 x 1,25 liter 2 x 2,0 liter
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Liten. 
stor.

Cafitesse Excellence Compact

Men

Har du en förbrukning på 20–100 koppar om dagen, 
till exempel på ett mindre kontor eller kafé, så är det 
här kaffelösningen för dig.

Liten i storleken, men stor i smaken och mängden 
möjligheter. Finns i två olika modeller: Med tre ingre- 
dienser (kaffe, mjölk och kakao) som ger många 
variationsmöjligheter. Eller med två ingredienser 
(kaffe och mjölk) och vattentank, så att maskinen 
kan placeras var som helst. 

Modern design och kvalitet i minsta detalj. 
Med Cafitesse Excellence Compact serverar du den 
ena välsmakande kaffeupplevelsen efter den andra 
– till medarbetare, gäster och kunder. 

• Klassiskt svart kaffe och kaffe- 
 specialiteter med mjölk och kakao  
 samt varmvatten för te.

• Ny teknik ger perfekt crema på 
 espresson och oöverträffat skum 
 på cappucinon.

• Koppstorlek och kaffestyrka kan 
 ställas in efter tycke och smak.

• Intelligent strömsparfunktion.
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Långt
vanliga
över det

Cafitesse Excellence

Ansvarar du för kaffe på ett stort eller mellanstort företag, 
eller på kafé, hotell eller konferensanläggning, där det går åt 
100–300 koppar om dagen så erbjuder Cafitesse Excellence 
dig så mycket mer än vanligt kaffe. 

Stil och funktion i skön harmoni. Med snygga detaljer och 
kompromisslös kvalitet tilltalar Cafitesse Excellence gäster 
med höga krav på sitt kaffe, te eller kaffespecialiteter med 
mjölk eller kakao. Här väntar hundratals sköna kaffestunder. 

• Klassiskt svart kaffe och specialkaffe 
 med mjölk och kakao samt varm- 
 vatten för te.

• Inbyggda sensorer och lampor 
 guidar dig till ditt val av dryck.

• Koppstorlek och kaffestyrka kan 
 ställas in efter tycke och smak.

• Intelligent strömsparfunktion.
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En liten, effektiv kaffemaskin som passar 
perfekt till mindre företag med behov av 20–100 
koppar om dagen.

Med Cafitesse C50/51 finns det alltid färskbryggt 
kaffe till alla, och det på liten yta. Störst flexibili-
tet får du om du väljer modellen med vattentank 
som gör att du kan placera maskinen var du vill. 

• Klassiskt svart kaffe och varmt vatten till te.

• Mycket enkel användning.

• Minimal rengöring krävs.

klassikern
Den lilla muskler

Kaffe-Cafitesse 50/51

När kaffet 
svartska vara 

Quantum 110/300

Full fart på bryggandet för dig som är kaffe- 
ansvarig i offentlig sektor, storkök, hotell eller 
konferensanläggningar – platser där kaffet ska 
bryggas i stora mängder och i högt tempo. 

Båda brygger ända upp till 650 koppar i timmen. 
Kopp efter kopp. Kanna efter kanna. Upplev 
maskinens svarta magi när färskt kaffe bryggs 
enkelt dygnet runt.

• Världens snabbaste kaffemaskin

• Utmärkt kaffe på några sekunder!

• En hel kanna på bara 23 sekunder

• Hög kapacitet: 300 / 650 koppar i timmen

• Quantum 300 har plats för två kaffe/   
 mjölk-blandningar för större variation

• Snabb och enkel rengöring

• LCD-skärm med valmöjligheter

• Energieffektiv: ECO stand-by
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 C50/51           Quantum 110        Quantum C300   Excellence Compact Excellence

Målgrupp Små och medelstora företag med 
en konsumtion om 20–100 koppar 
per dag

Offentlig sektor, storkök, hotell och 
konferensanläggningar – platser med 
serveringstoppar och en förbrukning 
om 100–400 koppar per dag

Offentlig sektor, storkök, hotell och 
konferensanläggningar – platser med 
serveringstoppar och en förbrukning 
om 100–400 koppar per dag

Små företag, kaféer och pentryn med 
en förbrukning om 20–100 koppar 
per dag

Stora och medelstora företag, kaféer, 
hotell och konferensanläggningar 
med en konsumtion om 100–300 
koppar per dag

Produkter 1 behållare 
Kaffe: 1,25 l förpackning 

1 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l förpackning 

2 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l förpackning 

2 behållare + 1 instantprodukt 
Kaffe: 1,25 l behållare 
Mjölk: 0,75 l behållare 
1 instantprodukt t ex 1 kg kakao 

2 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l behållare 
Mjölk: 0,75 eller 2,0, l behållare 
Kakao: 2,0 l behållare 

Dryckutbud Kaffe och varmt vatten Kaffe och varmt vatten Kaffe och varmt vatten Kaffe, café crème, espresso, cappucci-
no, caffè latte, café au lait, kaffe med 
mjölk, latte macchiato, choko-de-luxe, 
chokladkaffe, caffè mocha, choklad-
dryck och varmt vatten

Kaffe/Mjölk-variant: kaffe, caffè 
crème, espresso, cappuccino, kaffe 
med mjölk, café au lait, caffè latte, 
latte macchiato, cortado, varm 
mjölk och varmt vatten

Kaffe/Kakao-variant: kaffe, café 
crème, espresso, chokladdryck, 
caffè mocha, chokladkaffe och 
varmt vatten

Kapacitet per timme

Vid 230 volt Upp till 160 koppar à 125 ml Upp till 300 koppar à 125 ml Upp till 300 koppar a 125ml Upp till 150 koppar à 125 ml Upp till 300 koppar à 125 ml 

Vid 400 volt – Upp till 650 koppar à 125 ml Upp till 535 koppar à 125 ml – Upp till 700 koppar à 125 ml 

Maxkapacitet 1 liter utan paus 6 liter utan paus 6 liter utan paus 1,25 liter utan paus 4,5 liter utan paus

Bryggtid

Kopp (125 ml) 9 sek. 4 sek. 4 sek. 17 sek. 8 sek. 

Kanna (1 liter) 60 sek. (900 ml) 14 sek. 14 sek. 100 sek. 32 sek.

Mått

Maskiner (H x B x D) 56 x 32,5 x 36 cm 77 x 26 x 52 cm 
(höjd med sockel: 89 cm)

77 x 35 x 52 cm 
(höjd med sockel: 89 cm) 

56 x 38,6 x 42 cm 69 x 38 x 52 cm

Installerad  (H x B x D) 60 x 56,5 x 60 cm 80 x 30 x 57 cm 80 x 40 x 57 cm 85 x 48,6 x 52 cm 92 x 45 x 58 cm

Kannhöjd 13 cm 21 cm (med sockel: 33 cm) 21 cm (med sockel: 33 cm) 13 cm (16 cm utan droppskål) 15 cm (med sockel: 20 cm) 

Vikt (tom/i bruk) 12/19 kg 31/42 kg 37/48 kg 22/26 kg 39/49 kg

Elanslutning 1-fas 230 volt 1-fas, 230 volt
3-fas, 400 volt

3-fas, 400 volt 1-fas, 230 volt 1-fas, 230 volt
3-fas, 400 volt

Elförbrukning Max 2,1 kW vid 230 volt Max 2,2 kW vid 230 volt
Max 9,6 kW vid 400 volt Max 9,6 kW vid 400 volt

Max 2,1 kW vid 230 volt Max 3,3 kW vid 230 volt
Max 8,9 kW vid 400 volt

Fast vattentillförsel/
utlopp

C50: Nej/Nej    
C51: Ja/Nej 
(vattentank på 3 liter) 

Ja/Nej Ja/Nej EC-3: Ja/Nej
EC-2: Nej/Nej  
(vattentank på 3 liter)

Ja/Nej

Ger kallt vatten Nej Nej Nej Ja Ja

Tillbehör Sockel Sockel  Sockel, vattenutlopps-kit och 
betalningssystem 

Rengöring

Meddelanden

3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 2 gånger i veckan 5–8 minuter 2 gånger i veckan 

    

Proportionerna på maskinerna som visas är inte skalenliga.
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Ert nya dryckessystem
För att ni ska få en så bra start som möjligt, vill vi uppmärksamma er på några 
praktiska saker före montering av maskinen och vad som är ert ansvar som kund*.
 

Vattenanslutning till maskin

Anslutning max en meter från maskin.
Anslutning med ballofixkran med ½” utvändig gänga.

Elanslutning

Jordat vägguttag max 1 m från maskinen.

Anslutning ska finnas till varje maskin eftersom sammankoppling
 av fler maskiner kan orsaka onödiga driftstopp.

Kunden ser själv till att rätt ström för vald maskin finns tillgänglig.

Spänning Säkring Kontakt
1-fas 230 V 10A Jordad

3-fas 400 V 16A Perilex/EU-kontakt

Datum      Kundens underskrift

Vid frågor om teknisk support gällande flytande bryggkaffe/Cafitesse-maskiner kontakta 

JDE Professional Sweden på tel 020-960 020, vardagar kl 8–16. 

Leveranstid av utrustning 3 veckor från påskrivet avtal.

*OBS! Vid de fall där vatten och el ej är korrekt installerade och produkter till vald maskin 
ej finns hos kunden innan installation, tillkommer en avgift på 2 500 kr.

Säljaren informerar kund före installation vilken strömstyrka som krävs. Du som kund ska se till 
att det som krävs tas fram i god tid innan installation inkl. upptinade produkter.

Kunden i fokus signeras av båda parter när ni tagit del av informationen.

Kunden

i fokus

Datum      Säljarens underskrift

 C50/51                    C110                C300    Excellence Compact Excellence

Målgrupp Små och medelstora företag med 
en konsumtion om 20–100 koppar 
per dag

Offentlig sektor, storkök, hotell och 
konferensanläggningar – platser med 
serveringstoppar och en förbrukning 
om 100–400 koppar per dag

Offentlig sektor, storkök, hotell och 
konferensanläggningar – platser med 
serveringstoppar och en förbrukning 
om 100–400 koppar per dag

Små företag, kaféer och pentryn med 
en förbrukning om 20–100 koppar 
per dag

Stora och medelstora företag, kaféer, 
hotell och konferensanläggningar 
med en konsumtion om 100–300 
koppar per dag

Produkter 1 behållare 
Kaffe: 1,25 l behållare 

1 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l behållare 

2 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l behållare 

2 behållare + 1 instantbehållare eller 
vattentank 
Kaffe: 1,25 l förpackning 
Mjölk: 0,75 l förpackning 
1 instantprodukt t ex 1 kg kakao 

2 behållare 
Kaffe: 1,25 eller 2,0 l behållare 
Mjölk: 0,75 eller 2,0, l behållare 
Kakao: 2,0 l behållare 

Dryckutbud Kaffe och varmt vatten Kaffe och varmt vatten Kaffe och varmt vatten
Kaffe/Mjölk-variant: kaffe, cafè 
crème, espresso, cappuccino, kaffe 
med mjölk, café au lait, caffè latte, 
latte macchiato, cortado, varm 
mjölk och varmt vatten

Kaffe/Kakao-variant: kaffe, café 
crème, espresso, chokladdryck, 
caffè mocha, chokladkaffe och 
varmt vatten. OBS! Om du adderar 
vattentank kan du inte ha choklad.

Kaffe/Mjölk-variant: kaffe, cafè 
crème, espresso, cappuccino, kaffe 
med mjölk, café au lait, caffè latte, 
latte macchiato, cortado, varm 
mjölk och varmt vatten

Kaffe/Kakao-variant: kaffe, café 
crème, espresso, chokladdryck, 
caffè mocha, chokladkaffe och 
varmt vatten. OBS! Om du adderar 
vattentank kan du inte ha choklad.

Kapacitet per timme

Vid 230 volt Upp till 160 koppar à 125 ml Upp till 300 koppar à 125 ml – Upp till 150 koppar à 125 ml Upp till 300 koppar à 125 ml 

Vid 400 volt – Upp till 700 koppar à 125 ml Upp till 700 koppar à 125 ml – Upp till 700 koppar à 125 ml 

Maxkapacitet 1 liter utan paus 6 liter utan paus 6 liter utan paus 1,25 liter utan paus 4,5 liter utan paus

Bryggtid

Kopp (125 ml) 9 sek. 4 sek. 4 sek. 17 sek. 8 sek. 

Kanna (1 liter) 60 sek. 14 sek. 14 sek. 100 sek. (900 ml) 32 sek.

Mått

Maskiner (H x B x D) 56 x 32,5 x 36 cm 77 x 26 x 52 cm 
(höjd med sockel: 89 cm)

77 x 35 x 52 cm 
(höjd med sockel: 89 cm) 

56 x 38,6 x 42 cm 69 x 38 x 52 cm

Installerad  (H x B x D) 60 x 56,5 x 60 cm 80 x 30 x 57 cm 80 x 40 x 57 cm 85 x 48,6 x 52 cm 92 x 45 x 58 cm

Kannhöjd 13 cm 21 cm (med sockel: 33 cm) 21 cm (med sockel: 33 cm) 13 cm (16 cm utan droppskål) 15 cm (med sockel: 20 cm) 

Vikt (tom/i bruk) 12/19 kg 31/42 kg 37/48 kg 22/26 kg 39/49 kg

Elanslutning 1-fas 230 volt 1-fas, 230 volt
3-fas, 400 volt

3-fas, 400 volt 1-fas, 230 volt 1-fas, 230 volt
3-fas, 400 volt

Elförbrukning Max 2,1 kW vid 230 volt Max 2,2 kW vid 230 volt
Max 9,6 kW vid 400 volt Max 9,6 kW vid 400 volt

Max 2,1 kW vid 230 volt Max 3,3 kW vid 230 volt
Max 8,9 kW vid 400 volt

Fast vattentillförsel/
utlopp

C50: Nej/Nej    
C51: Ja/Nej 
(vattentank på 3 liter) 

Ja/Nej Ja/Nej Modell 1: Ja/Nej
Modell 2: Nej/Nej  
(vattentank på 3 liter)

Ja/Nej

Ger kallt vatten Nej Ja Ja Nej Nej

Tillbehör Sockel och betalningssystem Sockel och betalningssystem  Sockel
 

Rengöring

Meddelanden

3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 1 gång i veckan 3–5 minuter 2 gånger i veckan 3–5 minuter 2 gånger i veckan  

    

En god kopp kaffe börjar med ... 
gott kaffe!

Alla våra kaffeblandningar baseras 
på lång tradition och stor kunskap 
om kaffeproduktionens alla steg: 
skörd, rostning, malning och bland-
ning av smaknyanser. Kvaliteten 
kontrolleras noga – från nyplockade 
bönor till serveringen av en rykande 
varm kopp kaffe.

Rob Smits, 
kaffeexpert på 
JDE Professional
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