
DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Een sterke espresso, de perfecte cappuccino, een 
heerlijke lungo - wat je ook drinkt, de ware smaak 
zit in de kleinste details. Alleen als de omstandigheden 
precies goed zijn, krijg je de koffie die echt bij je past.
Dat is precies wat wij bieden met de nieuwste editie in 
ons bekroonde OptiBean-assortiment. Het hart van 
de machine is volledig opnieuw ontworpen voor 
precisie in smaak. Kop, na kop, na kop.

 TOUCHSCREEN

+ Makkelijk te bedienen door de intuïtieve

 gebruikersinterface

+ Eenvoudig ‘swipen’ tussen pagina’s

+ 24 makkelijk instelbare dranken

+ Volg het zetproces op het scherm

+ Eenvoudige gebruikersondersteuning (animaties)

 

+ Zwitserse X-press brewer: 6 - 20 gr / 25 - 350 ml 

+ Instelbare aanpersdruk (7 niveaus)

+ Zet één of twee koppen in één cyclus

+ TWEE in EEN; espresso en versgemalen koffie

+ Makkelijk te reinigen

VOORDELEN

OPTIES

 MIXER SYSTEEM

+ Toerental (rpm) kan naar voorkeur worden 

 ingesteld voor iedere topping

+  Gekleurde voorzijde in zwart 

+  Zijpanelen in zwart

+  Voorbereid voor diverse betaalsystemen (MDB)

+  Voorbereid voor telemetrie (EVA DTS / 

 MDB / DEX-UCS)

+  Kopdetectie

+  Warm en koud uit één automaat

 (d.m.v. koelunit in onderkast) 

+ Bedrijfseigen branding op deur en/of

 zijpanelen

+    Onderkast (met of zonder koelunit / en 

doorvoer naar afvalbak)

+    Opzetranden voor vergroten bonen canisters

+  Stand-alone set bestaande uit pomp

 met watertank

+  Waterfilter voor minder onderhoud

+  Koppenwarmer (KKWn)

+  Thermoskan 1,5 of 2 ltr

+  Krijtbordjes voor bonencanister

+  Lekbak met houten decorand

ACCESSOIRES

OB X 12 TS OB X 22 TS

Bonen-
canister

 Instant canister 

1.6 ltr

OB X 12 TS 1 2

Bonen-
canister

 Instant Canister 

1.6 ltr

OB X 22 TS 2 2

    



DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

+ Dagelijkse capaciteit van ongeveer 50 tot 250 drankjes

+ X-press brewer

+ Dubbele uitloop voor een echte espressobeleving

+ Uitnodigende en gebruiksvriendelijke interface

+ Keramisch maalmechanisme (Ditting®)

+ Een of twee canister voor verse koffiebonen

+ Verkrijgbaar met 2 instant canisters

+ Aparte uitloop voor heet water

+ Instelbare boilertemperatuur

+ Sterkteregeling (ook voor melk en suiker)

+ OptiLight LED verlichting naar voorkeur in te stellen

+ Intelligente energiebesparende modus

+ Reinigingsprogramma (bediening zonder openen deur)

+ Verbruiksregistratie

+ Geïsoleerde RVS boiler

+ Geschikt voor kopjes en kannen

+ Energielabel A+

TECHNISCHE SPECIFICATIES 

+ Zettijd (120 ml): 25 – 30 sec.

+ Uurcapaciteit: 120 ml koffie: 80 (enkele) kopjes,

 160 (dubbele) kopjes

+ Capaciteit boiler: 1.1 ltr (1.800 W)

+ 7” touchscreen display

+ Verstelbaar kopjesplateau: 60 - 115 mm

+ Max. aftaphoogte: 260 mm

+ Rotatiepomp: 10 bar

+ Supersnelle maling, geluidsniveau < 70 dB

+ Aansluitwaarde: 220-240 V / 50-60 Hz / 1.950 W

+ Wateraansluiting: 3⁄4”

+ Afvalbak volume: 2,7 kg (± 385 pucks 7 gr kopjes)

ZIJAANZICHT RECHTS ACHTERKANTVOORAANZICHT 

Alle afmetingen in mm.

+ Kantoor

+ Hotel

+ Restaurant

+ Supermarkt

+ Ziekenhuis

OVERAL INZETBAAR

+ Kantine

+ Ontbijtlocaties

+ Tankstation

+ Kiosk

+ Sportvereniging

KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR DRANKEN

De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van de ingrediënten die per canister worden 

gekozen. De flexibele besturing maakt het mogelijk de keuzes eenvoudig aan te passen.

ü Standaard instelling af fabriek   

¤  Instelbaar (afhankelijk an gekozen ingrediënten)

S Mogelijk met koelunit in onderkast
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INHOUD CANISTERS
Bonencanister Canister 1,6 ltr

Koffiebonen ± 2.200 gr / 295 kopjes

2x ± 1.000 gr / 270 kopjes
-

Topping - ± 750 gr / 107 kopjes

Chocolade - ± 1150 gr / 70 kopjes

Suiker - ± 1350 gr / 450 kopjes

Instant koffie - ± 350 gr / 175 kopjes

Chai latte - ± 1.150 gr / 70 kopjes

+ De canisters kunnen vergroot worden om de capaciteit te verhogen

KEUZEMOGENLIJKHEDEN X 12/22 TS

Koffie (kannen)  ü

Koffie met melk  ü

Koffie met suiker  ¤

Koffie met melk & suiker

Espresso  ü

Cappuccino  ü

Latte Macchiato  ü

Koffie Choc  ü

Chocolade  ü

Wiener Melange  ü

Heet water  ü

Espresso Choc  ü

Decaf  ¤

Thee  ¤

Warme melk  ¤

Chocolade met melk  ¤

Dubbele espresso  ¤

Koud water  S
Benieuwd hoe OptiBean eruit gaat zien op 

jouw locatie? Scan de QR-code en gebruik 

de AR-functie voor een virtuele afbeelding. 

+ Beursgebouw

+ Vliegveld

+ School

+ Theater

+ ... en veel meer.


