
OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Nový kávovar OptiVend Next Generation od společnosti 
Anima je rychlé zařízení pro přípravu čerstvé, horké kávy 
kdykoliv během dne. Stačí si zvolit vaši oblíbenou kávu a 
kouřící šálek je připraven během několika vteřin jedním 
stiskem tlačítka. Kávovar OptiVend TL Next Generation 
je uvnitř výkonný a zvenku krásný.

 MOŽNOSTI NÁPOJŮ
+ Nabídka nápojů obsahuje 12 
 snadno programovatelných   
 tlačítek pro volbu nápoje, takže  
 výběr je vždy na vás.
+ Síla nápoje se dá snadno nastavit, 
  aby odpovídala osobním 
 preferencím, protože individuální  
 chutě se liší.
+    Zařízení OptiVend má samostatný 

kohoutek na horkou vodu, takže čaj 
vždy chutná tak, jak by měl.

 PLASTOVÉ NÁDOBY 
+ Zařízení OptiVend TL pojme jednu  
 nádobu s instantními přísadami.

VÝHODY

MOŽNOSTI

+    Různé platební systémy včetně 
mechanismu na mince (MDB)

+    Dvoufázový výkon (6,4 kW) 
umožňuje kapacitu až 665 šálků 
za hodinu

+ Detekce šálku
+ Režim termosky
+  Výlevka pro horkou a studenou 

vodu (chladicí jednotka v 
základní skříňce)

+  Logo vaší společnosti na dvířkách 
a na bočních stěnách

+    Základní skříňka
+  Samostatná sada (čerpadlo s 

nádržkou na vodu)
+  Vodní filtr pro snazší údržbu
+ Termosky o pěti různých   
 velikostech 1,0; 1,5; 1,85, 2,0, a  
 2,1 litru)
+ Dávkovač šálků
+ Balíček čisticích prostředků

PŘÍSLUŠENSTVÍ

 DISPLEJ A NASTAVENÍ SÍLY
+ Přehledný displej a možnost 
 nastavení síly kávy 



OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

MOŽNOSTI NÁPOJŮ 11 TL

Káva (konvice) ü

Káva s mlékem

Espresso ü

Cappuccino

Latte macchiato

Káva s čokoládou

Čokoláda s mlékem

Vídeňská melange

Horká voda ü

Espresso s čokoládou

Káva bez kofeinu ¤

Čaj ¤

Káva s cukrem

Dvojité espresso ¤

Horká čokoláda ¤

Polévka ¤

Horké mléko ¤

Studená voda ¤

+ Jedna nádoba na práškové přísady
+ Samostatné kohoutky na kávu a horkou vodu
+ Nastavitelná síla kávy
+ Tlačítko STOP
+ Inteligentní režim pro úsporu energie
+ Čisticí program (na řídicím panelu)
+ Počítadlo použití
+  Nastavitelná rychlost otáček motoru
+  Izolovaná nerezová ocel s technologií 

ochrany Dry-boil
+ Nastavitelná teplota
+ Kryt z nerezové oceli
+ Možnost telemetrie (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)
+ Bílé (RAL 9003), černošedé (RAL 7021) nebo  
 červené (RAL 3001) provedení

ü STANDARDNÍ TOVÁRNÍ NASTAVENÍ                   ¤  NASTAVITELNÉ (PODLE ZVOLENÝCH PŘÍSAD)
 NUTNO NAHRÁT VOLITELNÝ SOFTWARE

VELKÉ NÁDOBY 
Velké nádoby na přísady umožňují delší intervaly mezi doplňováním.

MOŽNOSTI NÁPOJŮ
Možnosti nápojů závisí na přísadách, které zvolíte pro každou nádobu.
Nastavitelné ovládací prvky umožňují jednoduchou změnu možností.

+ Doba přípravy, šálek (120 ml): 5 - 12 sekund
+ Hodinová kapacita: 360 šálků (120 ml)/ 40 l  
 (horká voda) 
+ Jmenovitý výkon: 230 V/ 50-60 Hz/ 3275 W
+ Nastavitelný tácek na šálky: 100 - 155 mm
+ Max. výška kohoutku 355 mm 
+ Kapacita ohřívače vody: 5,5 l, díl z nerezové  
 oceli, technologie ochrany Dry-boil 
+ Kompatibilní s různými platebními systémy  
 (MDB)
+ Vodní přípojka: ¾ palce

TECHNICKÉ ÚDAJES

 OPTIVEND TL NG
 (1 verze)
+ Vhodný pro šálky, termosky a  
 pumpovací termosky
+ Nádoby: 1
+ Tlačítka pro volbu nápoje: 12
+ Š 409 x H 521 x V 806 mm

BOČNÍ POHLED POHLED SHORAOPTIVEND TL NG
Všechny rozměry jsou 
uvedeny v mm.
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Káva ca. 1300 g / 640 šálky ca.   500 g / 250 šálky ca.   300 g / 150 šálky

Topping ca. 3200 g / 265  šálky* ca. 1350 g / 115  šálky* ca.   750 g / 65   šálky*

Kakao ca. 3600 g / 200 šálky ca. 1500 g / 85   šálky ca.   800 g / 45   šálky

Cukr ca. 1900 g / 450 šálky ca. 1060 g / 245 šálky

Čaj ca.   940 g / 235 šálky

Káva bez kofeinu ca.   300 g / 150 šálky

Chai latte ca. 3600 g / 200 šálky ca. 1500 g / 85   šálky ca.   800 g / 45   šálky

* Cappuccino


