
OPTIVEND 
HIGH SPEED DUO

OptiVend HS DUO Next Generation 
Smag forskellen.

Ny!

KAPCITET OG HASTIGHED 

Huritg dosering OV HS DUO NG

Doseringstid 2 kander á 2 L 77 sek.

Doseringstid 2 x 2 kander á  2 L 160 sek.

Kontinuerlig bryg (ingen ventetid)

Doseringstid 2 kander á 2 L 121 sek.

Doseringstid 2 x 2 kander á  2 L 242 sek.



EN NY
GENERATION

Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig 
frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare vælg din favorit og en 

dampende kop er klar på sekunder, når du har trykket på tasten.

HIGH
SPEED DUO
Til situationer, hvor kapacitet og hastighed har 
stor betydning, har Animo udviklet OptiVend 
HIGH SPEED DUO. High Speed Duo har to 
separate udløb. Med ét tryk på knappen kan 
man brygge en eller to kander ad gangen. 

Det er også muligt at brygge to cappuccino eller 
to kander varmt vand, kakao eller mælk på én 
gang. OptiVend High Speed  rummer fra 2 til 5 
ingrediensbeholdere. 
Flere beholdere betyder flere valg.



PRAKTISK
OVERALT

+ Hospital

+ Plejehjem 

+ Skole

+ Sportkantine

+ Morgenmadslokale

+ Fast food restauranter

+ Teater

+ begivenheder

... og mere.

Optivend HIGH SPEED er stærk indvendig og
smuk udenpå. Den er kompakt og fleksibel med
sit eget unikke look. De store taster og LCD 
displayet er brugervenlige og indbydende.
OptiVend High Speed kan anvendes i enhver 
situation, hvor der er behov for store mængder 
kaffe i en kort periode. For eksempel:

OPTIONS OG
TILBEHØR

 OPTIONS

+  Ekstra høje beholdere for større kapacitet på bestilling

+ Forskellige betalingssystemer inklusiv møntmekanisme   

 (MDB).

+ Dit firmalogo på lågen og/eller sidepanelerne

 TILBEHØR

+  Kopholder

+ Underskab

+ Vandfilter til minimal vedligeholdelse

+ Termokander i tre forskellige størrelser

 (1,0 l; 1.5 l og 2.0 l)

+ Fuld pakke af rengøringsprodukter



MULIGHEDER 22 TS HS DUO 42 TS HS DUO 53 TS HS DUO

Kaffe (kande) ü ü ü

Kaffe med mælk ¤ ü

Espresso ¤ ¤ ¤

Cappuccino ü ¤

Kaffe Choc

Wiener Melange ¤

Varmt vand (kande) ü ü ü

Espresso Choc

(Dobbelt) Espresso ¤ ¤ ¤

Chokolade (kande) ü

Varm mælk (kande) ü

TYPER OG
SMAGSVARIANTER

+ Enkel eller dobbelt brygning

+ Op til 5 beholdere til pulveringredienser

+ Højde under udløb 115 (kopbakke)/ 235 mm.

+ Kaffestyrke der kan indstilles

+  STOP tast

+ Intelligent energibesparende modus

+  Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)

+  Brugsdisk

+  Indstillelig hastighed på mixer motor

+  Isoleret rustfrit stål med beskyttelse med tørkogning

+  Indstillelig temperatur

+ Indkapsling i rustfrit stål

+  Telemetri kompatibel (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)

+ Fås i hvid (RAL 9003), sort (RAL 7021)

 og rød (RAL 3001)

*Cappuccino

STORE BEHOLDERE

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger. 

MULIGHEDER

Drikkevarienterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder. 

Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

DUO-udgaver har to udløb til kopper og termokander.

5.1 LITER 2.3 LITER 1.2 LITER

Kaffe ± 1300 g / 640 Kopper ±   500 g / 250 Kopper ±   300 g / 150 Kopper

Mælketopping ± 3200 g / 265  Kopper* ± 1350 g / 115  Kopper* ±   750 g / 65   Kopper*

Kacao ± 3600 g / 200 Kopper ± 1500 g / 85   Kopper ±   800 g / 45   Kopper

Koffeinfri kaffe ±   300 g / 150 Kopper

ü	STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER 
¤	JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER

	KRÆVES VALGFRIT SOFTWARE

 OPTIVEND HIGH SPEED NG

 (3 versioner) 

 (Andre konfigurationer efter anmodning)

+ Passer til kopper og termokander 

+ Beholdere: maks. 5

+ Drikketaster: 12

+ B 409 x D 521 x H 686 mm

OV 22 TS HS DUO NG

Art.no: 1005194

Art.no: 1005195

Art.no: 1005196

OV 42 TS HS DUO NG

Art.no: 1005197

Art.no: 1005198

Art.no: 1005199

OV 53 TS HS DUO NG

Art.no: 1005200

Art.no: 1005201

Art.no: 1005202



HIGH 
SPEED 

+  Maksimal kapacitet på 150 liter i timen.

+  Brygning til en eller to kopper eller termokander ad gangen. 

+  To termokander på 2 liter kan brygges meget hurtigt på 

 77 sekunder. 2 × 2 termokander: 160 sekunder.

+   Glidekopbakke.

+  Menuen med drikke har 12 drikketaster, der er nemme at

 programmere, så valget er altid dit. 

+  OptiVend rummer fra 2 til 5 ingrediensbeholdere. 

Flere beholdere betyder flere valg.

+  Det er nemt at indstille styrken til at passe til personlige 

præferencer, fordi smag varierer.

HURTIGT
OG NEMT

+  OptiVend har en høj kapacitet, og brygger kop efter kop 

uden ventetid.

+   Med en OptiVend, der kører på 3-fase strøm, kan du 

brygge kande efter kande uden nogen ventetid.

+  Genopfyldning er nemt - uden griseri. 

+  OptiVend bliver rengjort uden at åbne maskinen. Nemt 

og hygiejnisk.

+ OptiVend er præ-programmeret, så installationen er så  

 nem som plug and play.

+  Drikke mulighederne er nemme at indstille og 

ændre. Det kræver en pinkode for at undgå utilsigtet 

genprogrammering. 

ALTID
KLAR

+  OptiVends timer kan indstilles til op til 3 forskellige 

perioder på dagen.

+  Energibesparende modus minimerer strømforbrug, når 

maskinen er på standby.

+  Skaller af rustfrit stål er uopslidelig og kan genbruges.

+  Kedelen er velisoleret for at give energieffektivitet.

DESIGN
DETAIJER

+ Designet er en kombination af rustfrit stål med et farvet  

 frontpanel.Det fås i rød, hvid, sort, grå og andre Ral   

 farver.

+  OptiVends kompakte størrelse betyder, at den ikke optager 

meget plads. Og den passer ind i alle omgivelser. 

+  OptiVend fås i forskellige modeller: op til 5 beholdere til 

pulveringredienser.

+ Displayet og menutasterne er indbydende og   

 brugervenlige.



+ Bryggetid, kop (120 ml): 5 sekunder

+ Bryggetid termokander (2 l) kaffe: 2 × 2 l 77 sekunder / 

 4 × 2 l: 160 sekunder

+ Bryggetid 2 kander varmt vand 2 l: 136 sekunder

+ Timekapacitet: 1.250 kopper (120 ml) / 150 l.

+ Timekapacitet varmt vand: 105 l

+ Varmtvandsbeholders kapacitet: 5,5 l, rustfrit stål element,   

 beskyttelse mod tørkogning

+ Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB)

+ Vandtilslutning: ¾”

+ Anslået strøm: 3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W

+ Også tilgægelige: 1N~230V / 50-60Hz / 3275W

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

OPTIVEND TS HS DUO NG
Alle dimensioner er i millimeter.
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Animo B.V. 

Hovedkvarter

Assen - Nederlandene

www.animo.eu

Eksportafdeling

info@animo.nl

+31 (0)592 376 376

SET FRA SIDEN SET FRA OVEN

KAPCITET OG HASTIGHED 

Huritg dosering OV HS DUO NG

Doseringstid 2 kander á 2 L 77 sek.

Doseringstid 2 x 2 kander á  2 L 160 sek.

Kontinuerlig bryg (ingen ventetid)

Doseringstid 2 kander á 2 L 121 sek.

Doseringstid 2 x 2 kander á  2 L 242 sek.


