
STANDARD PRO  
BEAN-TO-CUP

OptiBean Next Generation 
Staňte se baristou.
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VAŠE 
CHVÍLE

Opravdová káva je čistý požitek. Udělejte si někdy čas, abyste ji ocenili — 
nezáleží na tom, kde jste nebo kolik máte práce. Čistá káva, čerstvě  

pomletá a o správné teplotě.

Nemusíte sedět na terase italské kavárny. Můžete být kdekoliv. Kávovar 
OptiBean od Animo vám vmžiku připraví čerstvě pomletou kávu typu 

espresso. Kdykoli si tak najdete tu pravou chvíli pro vychutnání vaší kávy.

OptiBean Next Generation.
Staňte se baristou.
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+  Kávovar OptiBean kdykoliv připraví 

čerstvě pomletou kávu.

+ Italský systém připraví lahodné espresso 

tradičním způsobem a za správného 

tlaku.

+ Zvolte si z mnoha variant nápojů typu 

espresso, včetně kapučína, latte a latte 

macchiato.

+ Kávovar OptiBean má 12 

programovatelných tlačítek pro volbu 

nápoje. Vaši oblíbenou kávu tak 

připravíte jedním dotykem.

+ Espresso o plné síle nebo něco trochu 

jemnějšího? Regulace zajišťuje, že je vaše 

káva přesně tak silná, jak ji máte rádi.

+ V nabídce jsou také instantní (práškové) 

nápoje, včetně mléka a čokolády.

+ Díky samostatnému kohoutku na horkou 

vodu chutná váš čaj vždy tak, jak by měl.

+ Nový systém míchání má nastavitelnou 

rychlost otáček pro vynikající dolévání.

+ Díky vylepšenému extrakčnímu filtru 

vyžaduje mixér méně čištění.

ČISTÁ
CHUŤ

+ Čerstvá kávová zrna + Široký výběr nápojů typu 

espresso, jako je Latte 

macchiato

+ Samostatný kohoutek na 

horkou vodu

Silné espresso, perfektní cappuccino nebo chutný horký nápoj. 
Čistá chuť čerstvě mleté kávy je vždy klíčová. Přesně toto 
poskytuje kávovar OptiBean od firmy Animo. Vždy pomele zrnka 
a připraví opravdové espresso. Kávovar OptiBean ocení znalci, 
puristé i každý, kdo miluje skutečnou, čerstvou kávu. OptiBean 
od Animo: Standard pro „bean-to-cup“ zařízení.

OPTIBEAN XL
OptiBean XL je na rozdíl od standardního  
kávovaru OptiBean vybaven systémem pro  
extra velké espresso do větších, plnějších šálků.
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ATRAKTIVNÍ
DESIGN

Dobrá chuť není jen o kávě. Čisté designové 
linie, LED signalizace a kvalitní povrch činí z 
kávovaru OptiBean poutavý doplněk do 
jakéhokoliv interiéru.

+ Kávovar OptiBean je vyroben z nerezové 

oceli s propracovanými detaily.

+ Průhledný zásobník na zrnka umocňuje 

zážitek z přípravy kávy.

+ Jasné LED osvětlení lze nastavit podle 

vaší vlastní potřeby.

+ Displej a nabídková tlačítka jsou 

atraktivní a uživatelsky přívětivá.

+ K dispozici v mnoha barevných 

variantách.
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+ Nový reverzní systém na přípravu 

espressa. 230V motorek, tichý provoz, 

lahodná pěna, žádné odkapávání

DLOUHODOBÁ
KVALITA
Připravit tu nejlepší kávu je také věcí 
techniky. 
Mlýnek navržený a vyrobený ve Švýcarsku 
a italský systém přípravy kávy se společně 
postarají o perfektní espresso. 

+ Osvědčená technologie zajišťuje spolehlivost.

+ Švýcarský mlýnek s keramickými kotouči zajišťuje 

perfektní mletí, při němž zůstává zachována chuť zrn.

+ Italský systém připravuje lahodné espresso tradičním 

způsobem za správného tlaku.

+ Rotační čerpadlo Procon® zajišťuje v průběhu 

přípravy konstantní tlak (na jeden šálek nebo celou 

termokonvici) s perfektní pěnou nakonec.

+ Každý kávovar  prochází důkladnou ruční kontrolou.

+ Materiály a celá konstrukce jsou navrženy tak, aby byla 

údržba minimální.

+ Kávovar OptiBean je spolehlivý i při intenzivním 

používání.

+ Nový reverzní kávovar na espressso je poháněn 

externím motorem o výkonu 230 V a jeho provoz je 

velmi tichý.

Kávovar OptiBean není jen technicky dokonalý, 
ale je také odolný. Materiály a konstrukce 
zaručují bezproblémové používání po mnoho 
let. Kávovar OptiBean je energeticky šetrný, což 
je dobré pro vás i pro životní prostředí.

+ Základním materiálem je nerezová ocel: trvanlivá a 

100% recyklovatelná.

+ Keramické disky mlýnku vydrží doživotně.

+ Celý kávovar je zkonstruovaný z materiálů s dlouhou 

životností. 

+ Kávovar Optibean je energeticky šetrný (hodnocení A+) 

díky těmto vlastnostem:

• LED osvětlení

• Extra izolovaná nádrž na horkou vodu  

(asi o 50 % účinnější)

• Inteligentní režim pro úsporu energie  

(v pohotovostním režimu)
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POŽITEK
BEZ NÁMAHY
Kávovar OptiBean je ve všech směrech uživatelsky přívětivý. 
Snadno se nastavuje, jednoduše ovládá a vyžaduje jen drobnou 
údržbu. 
 
Jedno stisknutí tlačítka postačí k tomu, abyste si vychutnali pravé 
espresso, kávu nebo čaj za pár minut. Tak jednoduché to je.

+ Nádoby na zrnka a práškové přísady se 

snadno doplňují.

+ Kávovar OptiBean se dá vyčistit bez 

otevření strojku. Pohodlný a hygienický.

+ Oznámí, když je nádoba nebo 

odkapávací miska plná.

+ Kávovar má velkou nádobu na odpad 

z kávových zrn, takže ho nemusíte 

neustále vyprazdňovat.

+ Možnosti nápojů se dají pružně nastavit. 

+ Neúmyslné přeprogramování není díky 

nutnosti zadání PIN kódu možné.

+ Čtyři nastavitelné nožky pro optimální 

stabilitu.

+ Kávovar OptiBean je dodáván již 

naprogramovaný, takže je funkční ihned 

po zapojení. 

+ Kávovar se dá použít kdekoliv.  

Potřebujete jen elektrickou zásuvku a 

přívod vody. Pokud poblíž přívod vody 

není, je nutné použít sadu pro nezávislý 

provoz (viz Příslušenství).

+ Tlačítka pro výběr nápoje jsou 

jednoduchá a uživatelsky příznivá.

+ Vaše volba se po stisknutí viditelně 

zobrazí. 

+ Podnos na šálky je nastavitelný na různé 

výšky.

+ Je zde prostor i pro vysoké sklenice (na 

latte macchiato) a termosky.
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BEZ STAROSTÍ
KDEKOLIV
Kávovar OptiBean Next Generation od firmy 
Animo se dá umístit a používat kdekoliv. 
Například:

+ Kancelář

+ Hotel 

+ Restaurace

+ Supermarket

+ Nemocnice

+ Letiště

+ Snídaňová místnost

+ Čerpací stanice

+ Stánek

+ Sportovní klub

+ Pečovatelský dům

+ Výstaviště

+ Letiště

+ Škola

+ Divadlo

... a řada dalších.
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 OPTIBEAN 2 NG (Č. ARTIKLU 1004555)

+ Kapacita systému na espresso:  

6,5 - 9,5 g

+ 1 nádoba na zrnka a 1 nádoba na práškové přísady 

+ Nádoba na zrnka 1500 g

+ Nádoba na práškové přísady / mléko: ± 2300 g nebo 

čokoláda ± 2440 g (3,8 l)

+ Mixéry: 1

+ Tlačítka pro volbu nápoje: 12

+ Š 409 x H 565 x V 792 mm

 OPTIBEAN 2 XLNG (Č. ARTIKLU 1004556) 

+ Kapacita systému na espresso:  

9,5 - 13,4 g
OB 2 (XL) NG

OB 3 (XL) NG

 OPTIBEAN 3 NG (Č. ARTIKLU 1004557)

+ Kapacita systému na espresso:  

6,5 - 9,5 g

+ 1 nádoba na zrnka a 2 nádoby na 

práškové přísady 

+ Nádoba na zrnka 1500 g

+ Nádoba na práškové přísady / mléko:  

± 970 g (1,6 l)

+ Nádoba na práškové přísady / čokoláda 

± 1030 g (1,6 l)

+ Mixéry: 1

+ Tlačítka pro volbu nápoje: 12

+ Š 409 x H 565 x V 792 mm

 OPTIBEAN 3 XL NG (Č. ARTIKLU 1004558)

+ Kapacita systému na espresso:  

9,5 - 13,4 g

MODELY A
NABÍDKY
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MOŽNOSTI NÁPOJŮ OptiBean 2 (XL) NG OptiBean 3 (XL) NG

Káva (termokonvice) ü ü

Káva s mlékem ü ü

Espresso ü ü

Cappuccino ü ü

Latte macchiato ü ü

Káva s čokoládou ¤ ü

Čokoláda s mlékem ¤ ü

Vídeňská melange ü

Horká voda ü ü

Espresso s čokoládou ¤ ü

Káva bez kofeinu ¤ ¤

Čaj ¤ ¤

Káva s cukrem ¤ ¤

Horké mléko ¤ ¤

Horká čokoláda ¤ ¤

Dvojité espresso ¤ ¤

Studená voda S S

+ Reverzní systém na přípravu espressa

+ Dvě výlevky pro skutečný zážitek z 

espressa

+ Mlýnek na kávu s keramickým 

mechanismem

+ Nádoba na zrnka

+ Možnost přípravy dvou šálků najednou 

(ve 2 varných cyklech)

+ Samostatné kohoutky na kávu a horkou 

vodu

+ Snadné používání

+ Regulace síly (také pro mléko a cukr)

+ Tlačítko STOP

+ OptiLight LED osvětlení

+ Inteligentní režim pro úsporu energie

+ Čisticí program (na řídicím panelu)

+ Počítadlo použití

+ Izolovaný ohřívač vody z nerezové oceli

+ Vhodný pro šálky a termosky

Nádoba na zrnka 1500 g Nádoba 1,6 l Nádoba 3,8 l

Kávová zrnka: ± 1500 g / 200 šálků - -

Topping: - ±  970 g / 63 šálky ± 2300 g / 150 šálků

Čokoláda: - ± 1030 g / 60 šálků ± 2440 g / 140 šálků

Možnosti 

nápojů závisí na přísadách, které zvolíte pro každou z nádob. 

Nastavitelné ovládací prvky umožňují jednoduchou změnu 

možností.

KAPACITA NÁDOBY NA PRÁŠKOVÉ PŘÍSADY KÁVOVARU OPTIBEAN

ü STANDARDNÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 

¤  UPRAVITELNÉ (PODLE ZVOLENÝCH PŘÍSAD)

S MOŽNOST CHLADICÍ JEDNOTKY V ZÁKLADNÍ SKŘÍŇCE
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MOŽNOSTI A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

 MOŽNOSTI

+ Detekce šálku, aby bylo možné připravovat kávu pouze 

tehdy, když je vložen šálek 

+ Kompatibilita s různými platebními systémy (MDB)

+ Horká a studená voda v jediném zařízení (chladicí jednotka  

ve spodní nádrži)

+ Černá, bílá nebo barevná přední strana z výběru RAL barev 

(standardní model je dodáván v nerezové oceli)

 PŘÍSLUŠENSTVÍ

+ Vodní filtr

+ Ohřívač šálků (KKWn)

+ Termoska 1 l

+ Čistič kávomlýnku Grindz™

+ Čisticí sada

+ Čisticí tablety

+ Odstraňovač kávového povlaku

+ Prostředek na odstranění vodního kamene

+ Sada pro údržbu

+ Sada s vypouštěcí hadicí

+ Mechanismus na mince a měnič 

mincí (nri)

+ Sada pro nezávislý provoz 

Nemáte k dispozici přípojku vody?  

Použití vodního čerpadla Flojet. 

Kompletní sada sestává z čerpadla, 

nádrže na vodu a šestimetrové 

hadice, které se dají snadno 

namontovat k základní skříňce.

+ Základní skříňka 

Slouží ke skladování přísad, cukru, 

mléka a míchadel. Zadní panel je 

odsazený, aby vznikl prostor pro 

zapojení a případný filtr.

+ Rozšíření nádoby na zrnka 

S každým rozšířením nádoby se 

kapacita nádoby na zrnka zvýší o 

700g.

+ Sada pro XL nádoby 

XL nádoby, které pojmou větší 

množství práškových přísad, což 

znamená méně doplňování.

+ Dávkovač šálků 

Ocelový dávkovač šálků, vhodný pro 

různé velikosti šálků na kávu. Možnost 

montáže na stěnu.

+ Detekce šálku
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+ Doba přípravy, šálek (120 ml): 25 - 30 sekund

+ Hodinová kapacita: 120 šálků (120 ml) / 14 l

+ Jmenovitý výkon: 220 - 240 V/ 50 - 60 Hz/ 2275 W

+ Nastavitelný tácek na šálky: 60 - 115 mm

+ Max. výška kohoutku: 167 mm

+ Rotační čerpadlo Procon®): 10 bar

+  Izolovaný ohřívač vody z nerezové oceli (1,1 l) s 1800W prvkem a 

boil-dry ochranou

+ Keramický mechanismus mletí (Ditting®) zajišťující velmi dlouhou 

životnost (± 300 000 šálků)

+ Vodní přípojka: ¾ palce

+ Objem nádoby na odpad: 7 l (± 130 šálků)

TECHNICKÉ
ÚDAJE

OPTIBEAN 2 (XL) NG, 3 (XL) NG

Všechny rozměry jsou uvedeny v mm.

ZADNÍ ČÁSTBOČNÍ POHLED ZPRAVA
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DEDICATED TO EVERY CUP

Vyrábíme kávovary a vybavení pro ty, kteří chtějí 
připravovat dobrou kávu. Uživatelsky příjemné 
kávovary s řadou možností, vysokou odolností a 

snadnou údržbou.

Naše kávovary umí připravit mnoho druhů 
čerstvých teplých nápojů. Čerstvě namleté espresso, 
cappuccino nebo latté macchiato, ale i čaj, horkou 

čokoládu a instantní polévku.

Jsme na trhu již přes 65 let 
ve více než 75 zemích po celém světě. 

K přípravě dobré kávy potřebujete kvalitní zařízení. 
A dobré zařízení vyžaduje zkušenost, 

odborné znalosti i obětavost.
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