
LAATUA  
KAHVIPAVUISTA 

KUPPIIN

OptiBean Next Generation 
Valmista kahvisi niin kuin barista.
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SINUN 
HETKESI

Aito kahvi on täydellinen nautinto. Arvostamasi hetki — vaikka olisit  
missä tahansa ja kuinka kiireinen. Tuoretta, juuri valmistettua ja  

oikean lämpöistä kahvia.

Sinun ei tarvitse olla italialaisen kahvilan terassilla. Voit olla missä tahansa. 
Animon OptiBean valmistaa hetkessä tuoretta espresso-pohjaista kahvia ja 

useita kahvijuomia. Jokainen hetki on täydellinen hetki kahville.

OptiBean Next Generation.
Valmista kahvisi niin kuin barista.



4 OPTIBEAN NEXT GENERATION

+  OptiBean valmistaa tuoretta kahvia 

koska tahansa.

+ Italialainen kahvikone valmistaa 

herkullista espressokahvia 

vanhanaikaisella tavalla juuri oikealla 

paineella.

+ Valitse kahvisi useiden espresso-pohjaisten 

kahvijuomien, kuten cappuccinon, latten 

ja latte macchiaton joukosta.

+ OptiBean-kahvikoneessa on  

12 ohjelmoitavaa valintanäppäintä. 

Voit valmistaa lempikahvisi yhdellä 

painalluksella.

+ Vahva espresso vai jotain miedompaa? 

Vahvuudensäätönäppäin pitää huolen 

siitä, että kahvisi on haluamasi vahvuista.

+ Instantjauheesta valmistetut juomat ovat 

myös saatavilla, kuten maito ja kaakao.

+ Koneessa on erillinen kuumavesihana, 

joten teestä tulee aina oikeanmakuista.

+ Uudessa maidonvaahdottimessa 

on säädettävä kierrosnopeus (rpm) 

loistavan maitovaahdon valmistamiseen.

+ Maidonvaahdottimen irrotettava 

suodatin on uudistettu ja vaahdotin 

vaatii vähemmän puhdistusta.

AITO
MAKU

+  Tuoreet kahvipavut + Laaja valikoima espresso-

pohjaisia kahvijuomia  

kuten latte macchiato

+ Erillinen kuumavesihana

Vahva espresso, täydellinen cappuccino tai tavallinen, mutta 
herkullinen kahvi. Maku on kaikista tärkein: tuoreen kahvin 
maku. Animon OptiBean tarjoaa juuri tämän. Kone jauhaa 
kahvipavut ja valmistaa aitoa espressoa joka kerralla. OptiBean  
on oikea valinta kahvinystävälle, vaativalle kahvinjuojalle ja kelle 
tahansa, joka pitää aidosta ja tuoreesta kahvista. Animon 
valmistama OptiBean: Laatua kahvipavuista kuppiin.

OPTIBEAN XL
OptiBean-koneen lisäksi tarjoamme OptiBean  
XL-koneen, johon kuuluu extra-iso espressokone 
joka valmistaa isompia, täydempiä kupillisia.
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ELEGANTTI
MUOTOILU
Hyvä maku ei viittaa ainoastaan kahviin. 
Yksinkertainen muotoilu, LED-valaistus ja 
korkealaatuiset viimeistelyt tekevät 
OptiBeanistä sopivan lisän mihin tahansa 
sisustukseen.

+ OptiBean on valmistettu 

ruostumattomasta teräksestä  

jossa on pieniä yksityiskohtia.

+ Esillä olevat kahvipavut luovat kuvan 

aidosta espressosta.

+ Voit säätää selkeän LED-valaistuksen 

mieltymyksesi mukaan. 

+ Näyttö- ja valintapainikkeet ovat 

houkuttelevia ja käyttäjäystävällisiä.

+ Saatavilla monissa eri väreissä.
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+ Uusi paranneltu espressokone.

230 voltin moottori, hiljainen toiminta,

herkullinen vaahto, ei tiputa

KESTÄVÄ
LAATU
Kahvin valmistaminen on myös teknistä. 
OptiBean in Sveitsissä valmistettu 
kahvimylly ja italialainen suodatustapa 
valmistavat täydellisen espresson. 

+ Hyväksi todettu teknologia takaa luotettavuuden.

+ Sveitsissä valmistetun kahvimyllyn keraamiset terät

takaavat että pavut jauhetaan täydellisesti ja niiden

maku on aina optimaalinen.

+ Italialainen suodatustapa valmistaa herkullista

espressokahvia vanhanaikaisella tavalla juuri oikealla

paineella.

+ Procon®-pumppu varmistaa oikean ja tasaisen

paineen kahvia valmistettaessa — yhtä kuppia

valmistettaessa tai termoskannua täytettäessä — ja

antaa kahvin päälle täydellisen creman.

+ Jokainen kone on käsintestattu läpikotaisin.

+ Materiaalit ja rakenne on suunniteltu vähän huoltoa

vaativiksi.

+ OptiBean on luotettava jopa intensiivisessä käytössä.

+ Uudistettu espressokone käyttää ulkoista 230 V

moottoria ja on hyvin hiljainen käytettäessä.

OptiBean ei ole ainoastaan täydellinen 
teknisesti, mutta myös kestävä. Materiaalit ja 
rakenne takaavat vaivattoman käytön vuosiksi. 
Lisäksi OptiBean on energiatehokas, mikä on  
hyväksi sekä sinulle että ympäristölle.

+ Päämateriaalina on ruostumaton teräs: pitkäkestoinen

ja 100 % kierrätyskelpoinen.

+ Kahvimyllyn keraamiset terät ovat elinikäisiä.

+ Laite on valmistettu kokonaisuudessaan pitkäikäisistä

materiaaleista.

+ OptiBean on energiatehokas ja sillä on A-luokitus

seuraavien toimintojen ansiosta:

• LED-valaistus

• Extra-eristetty kuumavesisäiliö

(n. 50 % tehokkaampi)

• Älykäs energiansäästötila

(valmiustilassa)
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VAIVATON
NAUTINTO
OptiBean on kaikin tavoin käyttäjäystävällinen. Laite on helppo 
asentaa ja käyttää eikä vaadi paljoa huoltamista. 
 
Voit nauttia aidosta espressosta, kahvista tai teestä yhdellä 
painalluksella muutamassa sekunnissa. Kahvin valmistaminen on 
näin helppoa.

+ Kahvipapu- ja jauhesäiliöt on helppo 

täyttää.

+ OptiBean on mahdollista 

puhdistaa ilman koneen avaamista. 

Helppokäyttöinen ja hygieeninen.

+ Merkkivalo palaa kun jätesäiliö tai 

tippa-astia on täynnä.

+ Tässä koneessa on iso jätesäiliö  

kahvinpuruille, joten sitä ei tarvitse  

tyhjentää jatkuvasti.

+  Juomavaihtoehdoissa on useita säätöjä. 

+  Laite pyytää PIN-koodia, jotta 

ohjelmointia ei muuteta tahattomasti.

+ Laitteessa on neljä säädettävää jalkaa, 

jotka takaavat optimaalisen tuen.

+ OptiBean on ennalta ohjelmoitu, 

joten sinun tarvitsee vain kytkeä se.

+ OptiBean voidaan asentaa minne 

tahansa. Tarvitset ainoastaan 

sähköpistorasian ja vesipisteen. Jos 

vesipistettä ei ole lähettyvillä, tarvitset 

itsenäisen vesiyksikön (ks. lisävarusteet).

+ Valintanäppäimet ovat helppokäyttöisiä 

ja käyttäjäystävällisiä. 

+ Valinta näkyy selkeästi näytöllä. 

+ Mukitason korkeus on säädettävissä.

+ Koneessa on tilaa jopa korkeammille 

mukeille (latte macchiato) ja 

termoskannuille.
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HELPOSTI
MISSÄ TAHANSA
Animon valmistama OptiBean Next Generation sopii 
kaikkialle ja sitä voi käyttää missä tahansa. Kuten:

+ Toimistoon

+ Hotelliin 

+ Ravintolaan

+ Kauppaan

+ Sairaalaan

+ Kahvilaan

+ Aamupalahuoneeseen

+ Huoltoasemalle

+ Kioskiin

+ Kuntosalille

+ Hoitokotiin

+ Messukeskukseen

+ Lentokentälle

+ Kouluun

+ Teatteriin

...ja moniin muihin paikkoihin.
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 OPTIBEAN 2 NG (ART. 1004555) 

+ Espressokoneen kapasiteetti:  

6,5 - 9,5 g

+ 1 kahvipapusäiliö ja 1 jauhesäiliö

+ Kahvipapusäiliö: 1500 g

+ Jauhesäiliö / maito: ± 2300 g tai 

kaakaojauhe: ± 2440 g (3,8 l)

+ Sekottajat: 1

+ Juomapainikkeet: 12

+ (lev., syv., kork.): 409 x 565 x 792 mm

 OPTIBEAN 2 XL NG (ART. 1004556) 

+ Espressokoneen kapasiteetti:  

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

OB 3 (XL) NG

 OPTIBEAN 3 NG (ART. 1004557)

+ Espressokoneen kapasiteetti:  

6,5 - 9,5 g

+ 1 kahvipapusäiliö ja  

2 jauhesäiliötä

+ Kahvipapusäiliö: 1500 gr

+ Jauhesäiliö / maito:  

± 970 g (1,6 l)

+ Jauhesäiliö / kaakao:  

± 1030 g (1,6 l)

+ Sekottajat: 1

+ Juomapainikkeet: 12

+ (lev., syv., kork.): 409 x 565 x 792 mm

 OPTIBEAN 3 (XL) NG (ART. 1004558)

+ Espressokoneen kapasiteetti:  

9,5 - 13,4 g

MALLIT JA
VALIKOT
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JUOMAVAIHTOEHDOT OptiBean 2 (XL) NG OptiBean 3 (XL) NG

Kahvi (termoskannu) ü ü

Kahvi maidolla ü ü

Espresso ü ü

Cappuccino ü ü

Latte macchiato ü ü

Kaakaokahvi ¤ ü

Maitokaakao ¤ ü

Wiener mélange ü

Kuuma vesi ü ü

Espressokaakao ¤ ü

Kofeiiniton kahvi ¤ ¤

Tee ¤ ¤

Kahvi sokerilla ¤ ¤

Kuuma maito ¤ ¤

Kaakao ¤ ¤

Tuplaespresso ¤ ¤

Kylmä vesi S S

+ Uudistettu espressokone

+ Kahvi valuu kahdesta reiästä aidon 

espressokoneen tapaan

+ Keraamisella koneistolla varustettu 

kahvimylly

+ Kahvipapusäiliö

+ Valmistaa kaksi kuppia kerralla  

(2 valmistusta)

+ Erilliset hanat kahville ja kuumalle 

vedelle

+ Helppo käyttää

+ Vahvuudensäätönäppäin  

(myös maidolle ja sokerille)

+ STOP-painike

+ OptiLight LED-valaistus

+ Älykäs energiansäästötila

+ Puhdistusohjelma (käyttöpaneelissa)

+ Käyttölaskuri

+ Eristetty ruostumattomasta teräksestä 

valmistettu boileri

+ Soveltuu mukeille ja termoskannuille

Kahvipapusäiliö: 1500 g Säiliö: 1,6 l Säiliö: 3,8 l

Kahvipavut: ± 1 500 g / 200 kuppia - -

Maitojauhe: - ± 970 g / 63 kuppia ± 2300 g / 150 kuppia

Kaakao: - ± 1030 g / 60 kuppia ± 2440 g / 140 kuppia

JUOMAVAIHTOEHDOT

Juomavaihtoehdot riippuvat säiliöihin valituista raaka-aineista. 

Säädettävät painikkeet tekevät valikoiman vaihtamisesta 

helppoa.

OPTIBEAN-JAUHESÄILIÖIDEN KAPASITEETTI

ü VAKIOTEHDASASETUKSET 

¤  SÄÄDETTÄVISSÄ (RIIPPUEN VALITUISTA RAAKA-AINEISTA)

S KYLMÄLAITE ON MAHDOLLISTA ASENTAA ALAKAAPPIIN
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VALINNAT JA
LISÄVARUSTEET

 VALINNAT

+ Mukitunnistin, jotta kahvi valmistuu ainoastaan silloin kun 

olet asettanut kupin

+ Yhteensopiva monien maksujärjestelmien kanssa (MDB)

+ Kuumia ja kylmiä juomia yhdestä koneesta (kylmälaite 

alakaapissa)

+ Musta, valkoinen tai värillinen etuosa eri RAL-väreissä 

(perusmalli on ruostumatonta terästä)

 LISÄVARUSTEET

+ Vedensuodatin

+ Kupinlämmitin (KKWn)

+ Termoskannu 1 l

+ Grindz™ kahvimyllyn puhdistaja

+ Puhdistuspaketti

+ Puhdistustabletit

+ Kahvirasvan puhdistusaine

+ Kalkinpoistoaine

+ Huoltopaketti

+ Vedenpoistoletkupaketti

+ Kolikkomaksusysteemi ja  

kolikonvaihtaja (nri)

+ Itsenäinen vesiyksikkö 

Puuttuuko sinulta vesipiste?  

Ota käyttöön Flojet-vesipumppu. 

Kattavaan settiin kuuluvat pumppu, 

vesisäiliö ja kuusimetrinen letku, 

joka voidaan helposti asentaa 

alakaappiin.

+ Alakaappi 

Kätevä täyttöpussien, sokerin, 

maidon ja sekoitustikkujen 

säilyttämiseen. Takapaneelissa on 

kolo, jossa on tilaa kytkennöille ja 

tarvittaessa myös suodattimelle.

+ Kahvipapusäiliön laajennusosa 

Jokaisen säiliön laajennusosan 

avulla kahvipapusäiliön tilavuus 

kasvaa 700 g.

+ Muuntopaketti XL-säiliöille Isommat 

XL-jauhesäiliöt vaativat vähemmän 

täyttökertoja.

+ Mukiteline 

Mukiteline ruostumattomasta 

teräksestä, soveltuu erikokoisille 

kupeille. Voidaan kiinnittää seinään.

+ Mukitunnistin
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+ Valmistusaika, kupillinen (120 ml): 25 - 30 sekuntia

+ Tuntikapasiteetti: 120 kuppia (120 ml) / 14 l

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

+ Säädettävä mukitason korkeus: 60–115 mm

+ Hanan maksimikorkeus: 167 mm

+ Kiertopumppu (Procon®): 10 baaria

+ Eristetystä ruostumattomasta teräksestä valmistettu boileri 1,1 l), 

jossa on 1800W vastus ja ylikuumenemissuoja

+ Keraaminen kahvimylly (ditting-mylly®) pitkäaikaista käyttöä varten 

(± 300 000 kuppia)

+ Vesiliitäntä: ¾"

+ Jätesäiliön tilavuus: 7 l (± 130 kuppia)

TEKNISET
TIEDOT

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

Kaikki mitat ovat mm

TAKAOSASIVU OIKEALLA
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LAATUA JOKA KUPISSA

Valmistamme kahvikoneita ja -laitteita 
ihmisille, jotka haluavat tarjoilla hyvää kahvia. 
Käyttäjäystävälliset koneet useilla eri valinnoilla 

ovat kestäviä ja helppohoitoisia.

Koneemme valmistavat valikoiman tuoreita, 
kuumia juomia kerta toisensa jälkeen. Kaikkea 

vastajauhetusta espressosta, cappuccinosta ja latte 
macchiatosta teehen, kaakaoon ja annoskeittoihin.

Olemme olleet alalla yli 65 vuotta yli 75 maassa 
ympäri maailmaa. Kunnon kahviin tarvitaan 

kunnon kone. Ja kunnon koneen valmistaminen 
vaatii kokemusta, tietoa ja omistautumista.



WWW.ANIMO.EU

Animo B.V.  

Pääkonttori

Assen - Alankomaat

Myynti, Alankomaat

Vientiosasto

info@animo.nl

+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A.

Belgia

info@animo.be

+32 (0)33 130 308

Animo Ranska

Ranska

info@animo-france.fr

+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH

Saksa

info@animo-gmbh.de

+49 (0)541 971 250 10
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