Soms neem je uitgebreid de tijd voor een kop koffie, soms ga je snel weer aan de slag. Dat kan prima,
want met de nieuwe OptiFresh van Animo geniet je altijd binnen enkele seconden van heerlijke koffie.
Hoe druk je ook bent, waar je ook bent. De OptiFresh zet vertrouwd lekkere filterkoffie (fresh brew
zetmethode) en vele varianten. Vol van smaak en perfect op temperatuur. Voor extra energie.
De nieuwe OptiFresh Touch van Animo is eenvoudig te bedienen via het touchscreen met intuïtief user
interface. Hij kan praktisch overal worden geplaatst en is eenvoudig in gebruik. Verse filterkoffie,
cappuccino of thee met slechts een ‘touch’. Zo eenvoudig kan het zijn.
De OptiFresh is ontworpen om snel de lekkerste filterkoffie te zetten. Maar het oog wil ook wat. Daarom
is de vormgeving niet alleen uitnodigend en functioneel maar ook uiterst stijlvol.
De OptiFresh 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 OptiFresh Touch zuinig met energie.
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 OptiFresh Touch een stijlvolle eyecatcher in elk interieur.

Een machine met smaak.
Meer informatie over Animo: https://animo.eu/nl/optifresh

Animo maakt hoogwaardige koffiezetsystemen en -automaten voor mensen die goede koffie willen
schenken. Gebruiksvriendelijke automaten met veel keuzemogelijkheden die gemakkelijk 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 doet Animo al meer dan 65 jaar, voor binnen- en
buitenland. Goede koffie is een kwestie van een goede machine. En een goede machine is een kwestie van
ervaring, kennis en toewijding.
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