Beanto-Cup
optimeret
Animo introducerer den nye OptiBean

Den nye standard for Bean-to-Cup*

*Fra bønne til kop

OptiBean fra Animo

Animo har genopfundet Bean-to-Cup-processen. Resultatet er: OptiBean. En maskine med
smag, distinkt design og den nyeste teknologi. Til den bedste kaffe man kunne ønske at
servere. Hver kop er helt friskbrygget med en herlig crema på toppen. Det er grundlaget for
mange slags kaffe. Nem at bruge, let at vedligeholde. Fremstillet af rustfrit stål og derfor
holdbar. OptiBean fra Animo: Den nye standard for Bean-to-Cup

Den ultimative kaffeoplevelse
Dem der arbejder med OptiBean vil føle sig som ægte baristaer. Animos nyeste maskine
udgør det ultimative i kaffenydelse. Kaffebønnerne males, mens man venter. Espresso-systemet brygger kaffen til den ønskede styrke. Resultatet er en herlig, frisklavet kop kaffe til
sande kaffeelskere. Buon caffè!

Let at bruge
OptiBean er den optimale blanding af enkelthed og brugervenlighed. En hel række forskellige
kaffespecialiteter kan serveres bare med et tryk på en knap: espresso, cappuccino, caffè latte,
latte macchiato ... OptiBean laver lige så let forskellige instant-produkter for exl. og varm
chokolade. Og maskinen er meget nem at holde og gøre ren.

Pålidelig teknologi
OptiBean er fremstillet af materialer af høj kvalitet. Kværnen er lavet i Schweitz, og espressosystemet er selvfølgelig italiensk. Den avancerede rotationslamelpumpe danner et perfekt lag
af crema. Sammen garanterer de, at kaffen er lavet efter din smag. OptiBean er gået igennem meget strenge tester. Klar til hård brug.

Trend-sættende design
Stillig, moderne og robust. OptiBeans design sætter også nye standarder for Bean-to-Cup.
Maskinen er helt klart en Animo: moderne rustfrit stål med fine detaljer, fx optilight (lysdiode)
belysning, der kan indstilles helt, som man ønsker det. Smagfuldt design.

Et levedygtigt valg
Rustfrit stål er ikke bare uopslideligt, det kan også genbruges. Alle OptiBean komponenter er fremstillet
af materialer i høj kvalitet og holder meget længe. Ligesom alle andre Animo maskiner er strømforbruget
også taget i betragtning. Fx sparer den isolerede dampkoger i rustfrit stål op mod 50 procent. Den automatiske energi sparetilstand betyder mindre energiforbrug, når maskinen ikke er i brug, og Optilight
(lysdiode) belysningen er energibesparende. Men det kan man naturligvis forvente af en virksomhed,
der holder virksomhedens miljø- og sociale ansvar højt.

Animo
Anytime
Animo laver kaffe når som helst. Kaffeelskere, kaffekendere, dem der arbejder sent og dem

der står tidligt op sætter deres lid til disse driftssikre maskiner. Let at bruge med bedst mulig
levetid. I over 60 år har Animo været den førende specialist inden for avancerede kaffe-systemer og -maskiner til professionel brug. Hjemme og udenlands. Er der nogen der vil have
kaffe?

Animo repræsenterer der ultimative i ren kaffe. Det kan defineres med bare et ord: brugervenlighed. Man finder hurtigt ud af, at vores maskiner er hurtige, enkle og bekvemme.
Uanset hvor meget kaffe man vil servere til tiden eller til stedet så garanteret Animo den
perfekte kop. Du kan også drage nytte af vores omfattende erfaring, ekspertise, pålidelighed
og målrettethed på service. Animo. Coffee Convenience.

OptiBean i detaljer
• dobbelt udløb: til den rigtige espresso-oplevelse
• separat hane til varmt og/eller koldt vand: til den rene
kop te
• indstillelig drypbakke
• passer også til termokander og høje glas til latte
macchiato
• let påfyldning af bønner og instant-dåser
• du kan se, hvornår bønnedåsen er ved at være opbrugt
• nøglekontakt til fyldning af termokander
• stor affaldsbeholder til kaffegrums
• indikator for fuld affaldsbeholder og drypbakke

OptiBean specifikationer
OptiBean 2 (volumen 2 dåser)

Udvælgelsen af drikke afhænger af, hvilke

• Bønnetragt: 1.500 g

ingredienser der fyldes i hver beholder. Indstille-

• Pynt/mælk (ca. 2.000 g/3,8 l) eller chokolade (ca.

lige kontrolknapper gør det let at skifte valg.

2

2.000 g/3,8 l)
OptiBean 3 (volumen 3 dåser)
• Bønnetragt: 1.500 g

OptiBean

• Pynt/mælk (ca. 850 g/1,6 l)

Artikelnummer

2

3

1000620

1000622

• Chokolade (ca. 850 g/1,6 l)

Antal instant-dåser

1

2

Antallet af miksere

1

1

• Espresso brygge-system

Valg

2

3

• Kværn med keramiske skær

Kaffe

• Bønnetragt

Kaffe med mælk

• Doseringstid (120 ml): 25-30 sek.

Espresso

• Kompakt størrelse: 402 (b) x 564 (d) x 790 (h) mm

Cappuccino

• El-tilslutning: 220-240V/50-60Hz/2275W

Latte macchiato

• Separat hane til varmt vand

Kaffe m. chokolade

• Indstillelig kopbakke: 60-115 mm

Chokolade

• Maksimale drænhøjde: 167 mm

Wiener melange		

• Enkel at betjene

Varmt vand

Begge modeller har

• Indstillelig styrke for kaffen (også for mælk og sukker) Espresso chokolade
• STOP-knap
• OptiLight

Decaf

• Intelligent energibesparende tilstand

Te

• Automatisk rengøring

Kaffe med sukker

• Forbrugsregistrering

Varm mælk

• Rotationslamelpumpe (Procon) 10 bar

Chokolade med mælk

• Fast vandforbindelse 3/4 tomme

Dobbelt espresso

• Isoleret vandkoger af rustfrit stål

Koldt vand

Optioner

= Standard fabriksindstilling

• Møntmekanisme (nri)

= Indstillelige valg (afhænger af de valgte ingredienser)

• Vekselmaskine (nri)

= Til påfyldning af termokander

• Koldt vand
Tilbehør
• Vandfilter
• Kopvarmer
• RVS kop-dispensere
• Bordstøtte
• Fritstående enhed

3

Animo B.V.
hovedkontor
Assen - Holland salg
Holland eksportafdeling
tlf. +31 (0)592 376 376
Animo B.V.B.A.
Belgien
tlf. +32 (0)33 130 308
Animo France
Frankrig
tlf. +33 (0)380 250 660
Animo GmbH
Tyskland
tlf. +49 (0)541 971 250

www.animo.eu

Premium coffee makers & beverage equipment
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