
De canisters zijn te vullen met diverse ingrediënten zoals recepten met topping, chocolade, suiker, instant (decafé) 

koffie of soep. Door het extra canister te vullen met instant (decafé) koffie zet u razendsnel een complete kan koffie. 

Of gebruik het instantcanister voor suiker waarmee ook dit ingrediënt met een druk op de knop toegevoegd wordt 

aan de koffie. Hiermee behoren losse suikerzakjes tot het verleden en houdt u de koffiehoek netjes en overzichtelijk.

Krachtige espresso, volmaakte cappuccino of gewoon hele lekkere koffie. Het gaat om smaak. En dat is waar de 

OptiBean Touch in voorziet, met slechts één vingeraanraking. Hij kan tot 24 recepten opslaan en persoonlijk 

sterkteregeling is eenvoudig in te stellen. Swipe eenvoudig tussen de recept pagina’s en uw favoriete espresso variant 

wordt gezet. 

De OptiBean is in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Hij is gemakkelijk te plaatsen, vraagt weinig onderhoud en de 

bediening is eenvoudig, zodat iedereen zijn eigen perfecte koffie kan maken. Het duurzame binnenwerk bestaat 

grotendeels uit roestvrij staal en garandeert jarenlang gebruik zonder problemen. Met het energielabel A+ is de 

OptiBean Touch zuinig met energieverbruik. 

De automaat is verkrijgbaar in iedere RAL kleur en het is mogelijk om bedrijfslogo’s, afbeeldingen of video’s als 

screensaver in te stellen. Met zijn strakke lijnen, LED verlichting en hoogwaardige afwerking is de OptiBean Touch 

een stijlvolle eyecatcher in elk interieur. 

OptiBean Touch is er voor genieters, voor puristen, mensen die houden van echte verse koffie. Of het nu op 

kantoor of ergens anders is, met de OptiBean geniet u altijd van de perfecte espresso. 

Feel like a barista. 

Meer informatie over Animo: www.animo.eu 

Wij maken hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen schenken. 

Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die makkelijk te onderhouden zijn en lang meegaan. 

Machines die keer op keer lekkere koffie zetten. Echte espresso, cappuccino en latte macchiato, maar ook thee, 

chocolademelk of soep. Dit doen we al bijna 70 jaar, voor binnen- en buitenland.

 

info@animo.nl, +31 (0)592 376 376 

http://www.animo.eu/

