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PRECIS SOM 
DU VILL HA DET 

Den nya OptiBean X 
Precision i smaken
 

En stark espresso, den perfekta cappuccinon, en utsökt lungo  
– vad du än föredrar att dricka; äkta smak ligger i de allra minsta 
detaljerna. Bara när förutsättningarna är helt rätta, får du det  
kaffe som verkligen passar dig.

Det är precis vad vi erbjuder med den senaste versionen i vår 
prisbelönta OptiBean-serie. Dess interiör har fått en helt ny  
design för att ge dig precision i smaken. 

Kopp, efter kopp, efter kopp.



EN PERFEKT 
KOPP AV KLASS 

 + Nymalet kaffe

 + Ange inställningar genom att justera  

styrkan med precision

 + Det mest perfekta skummet

 + Oerhört tyst vid användning

Din perfekta espresso är bara 
en knapptryckning bort

Nymalna kaffebönor förtjänar att 
behandlas med respekt. Allt är en  
fråga om extraktion: kombinationen  
av mängden kaffe, malningsgrad, 
kontakttryck och temperatur.

OptiBeans nya X-press 
precisionsbryggare anpassar dessa 
förhållanden till din smak på ett 
perfekt sätt. För det är vad som krävs 
för att förvandla din brygd till en  
kopp av klass. 



KAFFEBRYGGNINGENS 
FINA KONST 

 + Den högsta kvaliteten inom malning och 

bryggning

 + Fyll större koppar snabbare

 + Jämn kvalitet i koppen och precision i smaken

 + X-pressbryggare tillverkad i Schweiz

 + Justerbart bryggtryck

 + TVÅ i ETT; espresso och nybryggt kaffe

 + Brygg två koppar samtidigt

 + Lätt att använda genom det intuitiva 

användargränssnittet

 + Följ bryggningsprocessen på skärmen

 + Det är lätt att justera önskad 

styrka på kaffet

 + Förbättrat varmvattensystem för  

högkvalitativt te

 + Bypass som standard för americano

 + Dryckesval: liten - medium - stor

 + Extra alternativ för att skapa din egen dryck

Att brygga det perfekta kaffet kan vara 
lekande lätt, om du har de rätta 
verktygen. OptiBean X är utrustad 
med en helt ny X-pressbryggare, vilket 
uppgraderar din kaffemaskin med:

Med dess smarta kombination av 
högkvalitativa delar och tekniska 
funktioner, brygger OptiBean X 
nymalt kaffe och många olika sorter  
på nolltid. Även när du brygger två 
koppar åt gången. 



PROBLEMFRI 
OCH HÅLLBAR 

 + Enkel sköljning och rengöring med hjälp 

av animerade anvisningar

 + Alla delar är lätta att ta bort och rengöra

 + Fullständig rengöring varje vecka tar mindre 

än 12 minuter

 + Designad för pålitlighet, hållbarhet och 

användarvänlighet

 + Tillverkad för minimalt underhåll

 + Kaffekvarnens keramiska skivor varar under 

hela livslängden.

 + Återvinningsbar till 95,4 %

 + OptiBean är energieffektiv, med ett A+-betyg 

tack vare:

- LED-belysning

- Extra isolerad varmvattenbehållare

- Smart energisparläge (i standby)

OptiBean är användarvänlig på alla 
sätt. Den är enkel att installera och 
kräver inte mycket underhåll. Följ bara 
det intuitiva gränssnittet på 
7-tumspekskärmen för att brygga din 
espresso, ditt kaffe eller te på bara 
några sekunder. 

ENKEL ATT UNDERHÅLLA
Den nya OptiBean kommer med animerade 

rengöringsanvisningar, och dessutom har vi sett 

till att alla komponenter är placerade på synliga 

och tillgängliga platser. Det innebär att vem som 

helst kan rengöra maskinen på under 12 minuter. 

LÅNGVARIG KVALITET
OptiBean X är tillverkad av rostfritt stål och 

återvinningsbar plast, och dess inre har fått en ny 

design jämfört med den nuvarande OptiBean. 

Alla delar är noggrant utvalda av Animo och av 

mycket hög kvalitet, med ett fokus på pålitlighet, 

hållbarhet och användarvänlighet. Och 

naturligtvis är OptiBean så energieffektiv som 

den kan vara. 



7

SER BRA 
UT

 + Färgad framsida i svart och vitt

 + Sidopaneler i svart eller trä

 + Inbjudande och användarvänligt gränssnitt

 + Den eleganta LED-belysningen

 + Bönorna är synliga för den äkta 

espressokänslan

 + Företagsspecifik profilering på maskinens 

exteriör. Ge OptiBean X er egen design

Bra smak handlar inte bara om kaffe. 
Rena designlinjer och användarvänlig 
LED-belysning gör OptiBean till 
ett iögonfallande tillskott i alla miljöer.



FÖRBEREDD 
FÖR 
ANSLUTNING

EN SKÖNHET I ALLA 
MILJÖER 

 + Få insikter i användarbeteende och intäkter

 + Visa centraliserad data på alla kaffemaskiner 

i ditt nätverk

 + Använd planeringsverktyg och förutsäg 

trender

 + MDB/DEX-UCS (EVA DTS)-anslutning

 + Kontor

 + Hotell

 + Restauranger

 + Matbutiker

 + Sjukhus

 + Matsalar

 + Frukostrum

 + Bensinmackar

 + Kiosker

 + Gym/Idrottsanläggningar

 + Vårdhem

 + Utställningscenter

 + Flygplatser

 + Skolor

 + Teatrar

 + ...och mycket mer.

OptiBean X är förberedd för en 
telemetrianslutning som ger möjlighet 
att övervaka dess prestanda. 
Informationen kan användas för att 
analysera och optimera driften och för 
att förhindra onödiga servicebesök.

Animos OptiBean X brygger från cirka 
50 till inte mindre än 250 koppar per 
dag och är därför lämplig för lokaler 
med mer än 15 personer. Den kan 
placeras och användas var som helst. 

OPTIBEAN X I DIN LOKAL: 
Är du nyfiken på hur OptiBean kommer att se ut i din lokal? Skanna QR-

koden och använd AR-funktionen för en virtuell bild. 



MASKIN SOM ÄR ETT MÅSTE 
FÖR KAFFEÄLSKARE

 + Jämn kvalitet i koppen

 + Justerbart tryck och extraktionstryck

 + Brygg 2 koppar på en gång

 + Upp till 24 sorters kaffe

 + Upp till 3 instantbehållare 

 + Förstoringssats för bönbehållare 

eller instantbehållare 

 + En eller två kaffekvarnar

 + TVÅ i ETT; espresso och nybryggt kaffe

 + TS: kann 1,5 eller 2 ltr

 + Svart, vit, trä 

 + Företagslogga, bild, video 

eller reklam som skärmsläckare

 + Spillbricka med deco-kant i trä

 + Kaffeetikett för bönbehållare

 + Kompatibel med olika 

betalningssystem (MDB)

 + Koppsensor

 + Koppdispenser

 + Koppvärmare

OptiBean X är den senaste versionen i vår prisbelönta i OptiBean-serie. Dess inre har fått en helt ny design och det finns många olika alternativ 
för ytterligare uppgradering av ditt kaffe, inklusive: 

SMAK TEKNISKT DESIGN TILLÄGG



ALLMÄN INFORMATION
 + Kapacitet X-pressbryggare: 6–20 gr/25-350 ml

 + Kokkärlets kapacitet: 1,1 l, 1800 W

 + Bryggtid, kopp (120 ml): 20-30 sekunder

 + Elanslutning: 220–240 V/50–60 Hz/1950 W

 + Avfallskärl: 1 kg (ca 140 puckar), TS 2,7 kg (ca 385 puckar)

OPTIBEAN X 10
 + 1 stor bönbehållare 
(2,2 kg) 

OPTIBEAN X 11
 + 1 stor bönbehållare 
(2,2 kg)

 + 1 instantbehållare 
(3,8 ltr)

 + 1 blandare 

OPTIBEAN X 12
 + 1 stor bönbehållare 
(2,2 kg)

 + 2 instantbehållare 
(1,6 ltr)

 + 1 blandare* 

OPTIBEAN X 13
 + 1 stor bönbehållare 
(2,2 kg)

 + 2 instantbehållare (0,9 
ltr)

 + 1 instantbehållare 
(1,4 ltr)

 + 2 blandare 

OPTIBEAN X 20
 + 2 stora bönbehållare 
(1 kg)

OPTIBEAN X 21
 + 2 bönbehållare (1 kg)

 + 1 instantbehållare 
(3,8 ltr)

 + 1 blandare

OPTIBEAN X 22
 + 2 bönbehållare 

(1 kg)

 + 2 instantbehållare 
(1.6 ltr)

 + 1 blandare* 

OPTIBEAN X 23
 + 2 bönbehållare 
(1 kg)

 + 2 instantbehållare 
(0,9 ltr)

 + 1 instantbehållare 
(1,4 ltr)

 + 2 blandare 

MODELLER OCH MENYER

* 2 blandare på begäran

OPTIBEAN X 12 TS
 + 1 stor bönbehållare 
(2,2 kg)

 + 2 instantbehållare 
(1,6 ltr)

 + 1 blandare

 + Avloppshöjd: 

260 mm 

OPTIBEAN X 22 TS
 + 2 bönbehållare 

(1 kg)

 + 2 instantbehållare 
(1,6 ltr)

 + 1 blandare*

 + Avloppshöjd:  

260 mm



KAPACITET FÖR INGREDIENSBEHÅLLARE

Behållarens kapacitet kan enkelt göras större.

DRYCKESALTERNATIV

Dryckesalternativ du kan använda beror på vilka ingredienser du väljer för varje 
behållare. Reglerbara kontroller gör det enkelt att ändra alternativen.

DRYCKESALTERNATIV X 10/20 X 11x21 X 12x22 X 13x23

Kaffe (kannor)  ü ü ü ü

Kaffe med mjölk  ü ü ü

Kaffe med socker ¤ ¤ ü

Kaffe med mjölk och socker ü

Espresso  ü ü ü ü

Cappuccino  ü ü ü

Latte Macchiato  ü ü ü

Kaffe med chokladsmak  ¤ ü ü

Choklad  ¤ ü ü

Wiener melange ü ü

Varmt vatten ü ü ü ü

Espresso med chokladsmak  ¤ ü ü

Koffeinfritt ¤ ¤ ¤

Te ¤ ¤ ¤

Varm mjölk  ¤ ¤ ¤

Chokladmjölk  ¤ ¤ ¤

Dubbel espresso ¤ ¤ ¤ ¤

Kallt vatten S S S S

ü	Standardkonfiguration från fabriken   

¤		Justerbara val (beroende på de ingredienser som valts)

S	Möjligt att ha en kylenhet i underskåpet

Bönbehållare Behållare 0,9 l Behållare 1,4 l Behållare 1,6 l Behållare 3,8 l

Kaffebönor ± 2200 gr/295 koppar

2x ± 1000 gr/270 koppar
- - - -

Topping - ± 425 gr/60 koppar ± 650 gr/93 koppar ± 750 gr/107 koppar ± 1800 gr/257 koppar

Choklad - ± 650 gr/40 koppar ± 1000 gr/60 koppar ± 1150 gr/70 koppar ± 2750 gr/166 koppar

Socker - ± 750 gr/250 koppar ± 1200 gr/400 koppar ± 1350 gr/450 koppar -

Snabbkaffe - ± 200 gr/100 koppar ± 300 gr/150 koppar ± 350 gr/175 koppar -

Chai latte - ± 650 gr/40 koppar ± 1000 gr/60 koppar ± 1150 gr/70 koppar ± 2750 gr/166 koppar

+ Behållarna kan enkelt göras större för att öka kapaciteten
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SIDOVY HÖGER BAKIFRÅNFRONTVY 
Alla dimensioner i millimeter.



EXCEPTIONELLA
FUNKTIONER
 + NY: X-pressbryggare; 

6–20 gr/25–350 ml 

 + En bryggare för äkta espresso och färskbryggt 

filterkaffe

 + Justerbart bryggtryck

 + Kontroll av styrka för kaffe, mjölk och socker

 + Dubbla utlopp för en riktig espressoupplevelse

 +   Bryggtid per kopp (120 ml): 25–30 sekunder

 + 1 eller 2 bönhoppare och kaffekvarnar

 + Standard med bypass för Americano och 

stora koppar

 + Separat kran för varmt vatten

 + Daglig servering från cirka 50 upp till 250 

drycker

 + Lämplig för två kaffe/cappuccino i en cykel

 + Lämplig för två koppar och kannor (1,0/1,5/2 ltr)

 + Flera olika storlekar på drycker; liten, medium 

och stor

 + 1–3 behållare för instantprodukter

 + Bönbehållare med stor kapacitet

 + Stor avfallsbehållare (140 kaffesumpar)

 + Mixersystem med justerbar mixerhastighet 

(varvtal)

 + Ultrasnabb malning, brusnivå < 70 dB

 + Kapacitet per timme: 120 ml kaffe: 80 koppar 

(enkel bryggning), 160 koppar (dubbel 

bryggning)

 + Kokkärlets kapacitet: 1,1 l, 1,800 W

 + Rotationspump: 10 bar

 + Elanslutning: 220–240 V/50–60 Hz/1950 W

 + Vattenanslutning: 3/4 ”

 + Räkneverk för användning

 + Förberedd för MDB/DEX-UCS (EVA DTS)-

anslutning

 + Hållbar maskin (högkvalitativa komponenter)

 + Keramisk kvarnmekanism (Ditting®) för extra 

lång hållbarhet (± 150 000 koppar)

 + Återvinningsbar till 95,4 %

 + Intelligent energisparläge

 + Energimärkning A+

 + 7-tums pekskärm med intuitivt 

användargränssnitt

 + Enkel användarsupport på skärmen (med 

animering) för rengöring

 + Skärmmeddelande när behållaren är 

(nästan) tom

 + Spillbricka med överfyllnadsskydd och  

enkel anslutning till avlopp

 + Lätt att komma åt och rengöra den stora 

avfallsbehållaren: 150 kaffesumpar  

på 8 gram

 + Låsbara bönbehållare

 + OptiLight LED-belysning (valfri färg, RGB)

 + Omfattande reklamalternativ på skärmen

 + Skärmsläckare för att visa logga, bild, video

 + Olika teman för bakgrundsfärger

 + Allergeninformation på skärmen

UPPGRADERAT KAFFE

FÅ RÄTT STORLEK

HÖGTEKNOLOGISKT SYSTEM

HÅLLBARHET OCH LIVSLÄNGD

ANVÄNDBARHET OCH UNDERHÅLLOPTIMERAD DESIGN



TILLBEHÖR
OCH EXTRAMATERIAL
 + Varma och kalla drycker från samma maskin 

(kylenhet i underskåp)

 + Förstoringssats för bönbehållare

 + Förstoringssats XL Instant 

 + Lock i design för att skydda spillbrickan

 + Koppdispenser för väggmontering eller 

bordsskiva, i rostfritt stål eller svart, lämplig för 

kaffekoppar i olika storlekar (min Ø 60–max Ø 

90 mm)

 + Underskåp

 + Vattenfilter

 + Vattentank med pump

 + Koppvärmare (KKWn)

 + Termoskanna 1 l

 + Termoskanna 1,5 eller 2 l (TS modell)

 + Underhållskit

 + Avtappningsslang

 + Kaffeetikett för bönbehållare

 + Grindz™ rengöring för kaffekvarn

 + Rengöringskit

 + Rengöringstabletter

 + Borttagningsmedel för kaffefläckar

 + Avkalkningsmedel

 + Kompatibel med olika betalningssystem 

(MDB): Myntmekanism, pengaväxlare och 

kontaktlösa betalningssystem

 + MINI-hölje (1010343) endast för kontaktlösa 

betalning

TILLBEHÖR

RENGÖRINGSPRODUKTER

BETALNINGSSYSTEM

 + 1 eller 2 bönbehållare

 + Avloppshöjd: 260 mm

 + XXL avfallskärl:: ca 385 puckar / 2,7 kg

OPTIBEAN TS







Animo B.V. Huvudkontor
Assen – Nederländerna

Sales Netherlands Export Department 
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo Belgium
Belgien info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo Frankrike
Frankrike info@animo-france.fr 
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH
Tyskland info@animo-gmbh.de 
+49 (0)541 971 250

Rev. 3.0 260123

Vi gör kaffemaskiner och utrustning för folk som vill servera gott 
kaffe. Användarvänliga maskiner med en mängd alternativ, som 
är hållbara och enkla att underhålla.

Våra maskiner erbjuder ett stort utbud av färska och varma 
drycker. Allt från nymalen espresso, cappuccino eller latte 
macchiato till te, varm choklad och färdiga soppor. Vi har 
funnits på marknaden i mer än 70 år och finns i fler än 100 
länder världen över.

För det behövs en perfekt maskin för att brygga det perfekta 
kaffet. Och det krävs erfarenhet, expertis och hängivenhet.

DEDICATED TO EVERY CUP
ANIMO.EU


