OPTIVEND
HIGH SPEED DUO
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OptiVend HS DUO Next Generation
Hoge capaciteitsmachine.

DE NIEUWE
GENERATIE
De OptiVend Next Generation van Animo is een reeks van instant machines
voor verse, warme koffie op elk moment van de dag. Eén druk op de knop
en binnen een paar seconden heb je heerlijke koffie in jouw favoriete smaak.

HIGH
SPEED DUO
Voor die situaties waarbij naast capaciteit ook
snelheid een belangrijke rol speelt in de
koffievoorziening, heeft Animo de OptiVend
HIGH SPEED DUO ontwikkeld. De High
Speed Duo heeft twee gescheiden uitlopen.
Met deze automaat is het mogelijk om zeer snel
één of meerdere thermoskannen gelijktijdig

achterelkaar te vullen. Het is ook mogelijk om
tegelijk twee cappuccino’s te zetten of twee
thermoskannen te vullen met heet water,
chocolade of melk. De OptiVend High Speed
heeft ruimte voor 2 t/m 5 canisters voor instant
ingrediënten. Hoe meer canisters, hoe groter de
keuze.

OVERAL
INZETBAAR
De OptiVend High Speed is krachtig van binnen
en mooi van buiten. Hij is compact, flexibel en
heeft een heel eigen gezicht. De grote
keuzetoetsen en het lcd-display zijn vriendelijk en
uitnodigend. De OptiVend High Speed kan
worden geplaatst in elke situatie waar in een
korte periode grote hoeveelheden koffie nodig
zijn. Bijvoorbeeld:

+ Ziekenhuizen

+ Fast food restaurants

+ Verzorgingshuizen + Theaters
+ Scholen

+ Evenementen

+ Sportkantines

... en nog veel meer.

+ Ontbijtlocaties

OPTIES EN
ACCESSOIRES
OPTIES
+ Extra hoge canisters, voor nog meer capaciteit,
op aanvraag
+ Diverse betaalsystemen waaronder
muntmechanisme en muntwisselaar (MDB).
+ Bedrijfseigen branding op deur en/of
zijpanelen

ACCESSOIRES
+	Bekerdispenser
+ Onderkast
+ Waterfilter voor minder onderhoud
+ Thermoskannen in drie verschillende
inhoudsmaten (1,0; 1,5; en 2,0 liter)
+ Compleet pakket reinigingsmiddelen

SOORTEN EN
SMAKEN
+ Enkele of dubbele gelijktijdige uitgifte

GROTE CANISTERS

+ T/m 5 canisters voor instant ingrediënten

Dankzij de grote canisters voor de ingrediënten hoeft je niet vaak bij te vullen.

+ Aftaphoogte 115 (kopjesplateau)/ 235 mm.
+	Sterkteregeling
+	STOP toets
+ Intelligente energiebesparende modus
+	Reinigingsprogramma (bediening aan voorzijde)
+	Verbruiksregistratie
+	Toerental instelbaar voor optimale afstelling

5.1 LITER

2.3 LITER

1.2 LITER

+ Geïsoleerde RVS boiler met droogkookbeveiliging

Koffie

± 1300 gr / 640 kopjes

± 500 gr / 250 kopjes

± 300 gr / 150 kopjes

+	Instelbare temperatuur

Topping

± 3200 gr / 265 kopjes *

± 1350 gr / 115 kopjes *

± 750 gr / 65 kopjes *

+	RVS behuizing

Cacao

± 3600 gf / 200 kopjes

± 1500 gr / 85 kopjes

± 800 gr / 45 kopjes

+	
Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)

Decafé

± 300 gr / 150 kopjes
*Cappuccino

+	Leverbaar in kleuren wit (RAL 9003), zwart
(RAL 7021) en rood (RAL 3001)
KEUZEMOGELIJKHEDEN

OPTIVEND HIGH SPEED NG

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die je

(3 uitvoeringen)

per canister kiest. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes

(Andere configuraties op aanvraag)

eenvoudig aan te passen. DUO uitvoeringen hebben 2 uitgiftepunten
voor zowel kopjes als thermoskannen.
KEUZEMOGELIJKHEDEN

22 TS HS DUO

Koffie (kopjes/kannen)

42 TS HS DUO

53 TS HS DUO
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Koffie melk
Espresso
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Cappuccino
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Geschikt voor kopjes en thermoskannen
Aantal canisters: maximaal 5
Aantal keuzetoetsen: 12
B 409 x D 521 x H 686 mm

Koffie choc
Wiener melange
Heet water (kopjes/kannen)
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Espresso choc
(Dubbele) Espresso

ü
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Chocolade (kopjes/kannen)

ü

Hete melk (kopjes/kannen)

ü

STANDAARD INSTELLING AF FABRIEK

¤ 
INSTELBAAR (AFHANKELIJK VAN GEKOZEN INGREDIËNTEN)
NA INSTALLATIE VAN OPTIONELE SOFTWARE

OV 22 TS HS DUO NG

OV 42 TS HS DUO NG

OV 53 TS HS DUO NG

Art.nr: 1005194

Art.nr: 1005197

Art.nr: 1005200

Art.nr: 1005195

Art.nr: 1005198

Art.nr: 1005201

Art.nr: 1005196

Art.nr: 1005199

Art.nr: 1005202

HIGH
SPEED
+	Uurcapaciteit van maar liefst 150 liter. (ca. 1.250 kopjes)
+	Enkele of dubbele gelijktijdige uitgifte voor kopjes en 		
thermoskannen.
+ 	Zeer snel 2 Thermoskannen koffie van 2 ltr. gezet in 77 sec.
2 x 2 Thermoskannen: 160 seconden.
+	Uitschuifbaar kopjesplateau.
+ Het keuzemenu heeft 12 vrij programmeerbare recepttoetsen.

ALTIJD
KLAAR
+ De OptiVend heeft een timer en is tot drie perioden per
dag instelbaar.
+ De Energy Save Mode zorgt voor een minimaal energieverbruik tijdens standby.
+ De basis is van roestvrij staal, onverwoestbaar en
volledig recyclebaar.
+ De boiler is extra geïsoleerd en daardoor energiezuinig.

Daarmee kies je op elk moment je eigen kopje koffie.
+	De OptiVend High Speed heeft ruimte voor 2 t/m 5 canisters voor
instant ingrediënten. Hoe meer canisters, hoe groter de keuze
+ De persoonlijke voorkeur is eenvoudig in te stellen met de
sterkteregeling, want smaken verschillen.

MAKKELIJK
EN SNEL
+ De OptiVend heeft een grote capaciteit. Hij zet kopje na
kopje zonder tussendoor op te warmen.
+ Met een OptiVend op krachtstroom kun je zonder 		
wachttijd thermoskan na thermoskan zetten.
+	Bijvullen is makkelijk en gaat zonder knoeien.
+	De OptiVend reinig je zonder de deur te openen.
Gemakkelijk en hygiënisch.
+	De OptiVend is voorgeprogrammeerd. Dus eenvoudig,
plug and play.
+	De smaken zijn flexibel in te stellen. Aanpassen gebeurt
met een pincode zodat er niet per ongeluk ‘gereset’
wordt.

DESIGN
DETAILS
+	Het design is een combinatie van roestvrij staal met een
frontkleur. Standaard in rood, wit of zwart en op aanvraag
verkrijgbaar in alle RAL -kleuren.
+	Met zijn compacte vorm heeft de OptiVend weinig ruimte
nodig. En hij past in elk interieur.
+	De OptiVend is er in verschillende versies: voor 2 t/m 5
canisters voor instant ingrediënten.
+ Het display en de keuzetoetsen zijn uitnodigend en
gebruiksvriendelijk.
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TECHNISCHE
SPECIFICATIES
+ Zettijd kop koffie (120 ml): 5 sec.

CAPACITEIT EN SNELHEID

+ Zettijd thermoskannen (2 ltr.) koffie: 2 x 2 ltr. 77 sec./

Snelle uitgifte

4 x 2 ltr. : 160 sec.

OV HS DUO NG

Zettijd 2 kannen van 2 L

77 sec

+ Zettijd 2 kannen heet water 2 ltr.: 136 sec.

Zettijd 2x 2 kannen van 2 L

160 sec

+ Uurcap. koffie: 1.250 koppen (120 ml) / 150 ltr.

Continue uitgifte (geen wacht tijd)

+ Uurcap. heet water: 105 ltr.

Zettijd 2 kannen van 2 L

121 sec

Zettijd 2x 2 kannen van 2 L

242 sec

+ Inhoud boiler: 5,5 ltr., RVS element, droogkookbeveiliging
+ Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)
+ Wateraansluiting: ¾”
+ Aansluitwaarde: 3N~380-415V / 50-60Hz / 9675W
+ Ook leverbaar: 1N~230V / 50-60Hz / 3275W
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OPTIVEND TS HS DUO NG
Alle afmetingen in mm.
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Animo B.V.
Hoofdkantoor

Verkoop Nederland

Assen - Nederland

info@animo.nl

www.animo.nl

+31 (0)592 376 376
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