
OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Animos OptiVend Next Generation er et automatsystem, 
der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af 
dagen. Bare vælg din favorit og en dampende kop er klar 
på sekunder, når du har trykket på tasten. OptiVend TL 
Next Generation er stærk indvendig og smuk udenpå.

 DRIKKEMULIGHEDERNE

+ Menuen med drikke har 12 taster, der er  

 nemme at programmere, så valget er altid  

 dit.

+ Det er nemt at indstille styrken til at passe

 til personlige præferencer, fordi smag

 varierer.

+    OptiVend har en separat hane til varmt

 vand, så te altid smager, som det skal.

 SYNTETISKE BEHOLDERE

+ OptiVend rummer 1 ingrediensbeholder.

FORDELE

MULIGHEDER

+    Forskellige betalingssystemer inklusiv 

møntmekanisme (MDB).

+    Tre-faset strøm (6 kW) øger kapaciteten 

til 665 kopper pr. time

+    Kopsporing

+ Kandeindstilling

+  Varm og kold hane (køleenhed i 

underskab)

+  Dit firmalogo på lågen og/eller 

sidepanelerne

+    Underskab

+  Stand-alone sæt (pumpe med   

 vandtank)

+  Vandfilter til minimal vedligeholdelse

+ Termokander i fem forskellige   

 størrelser

 (1,0 l; 1,5 l; 1,85 l; 2,0 l og 2,1 l)

+ Kopholder

+ Fuld pakke af rengøringsprodukter

TILBEHØR

 DISPLAY OG STYRKEJUSTERING

+ Tydeligt display og kaffestyrke der kan  

 indstilles.



OPTIVEND TL NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

MULIGHEDER 11 TL

Kaffe ü

Kaffe med mælk

Espresso ü

Cappuccino

Latte macchiato

Kaffe choc

Chokolade mælk

Wiener melange

Varmt vand ü

Espresso choc

Koffeinfri kaffe ¤

Te ¤

Kaffe med sukker

Dobbelt espresso ¤

Chokolade ¤

Suppe ¤

Varm mælk ¤

Koldt vand ¤

+ 1 beholder til pulveriserede ingredienser

+ Separate haner til kaffe og varmt vand

+ Kaffestyrke der kan indstilles

+ STOP tast

+ Intelligent energibesparende modus

+ Rengøringsprogram (på kontrolpanelet)

+ Koptæller

+ Indstillelig hastighed på mixer motor

+ Isoleret rustfrit stål med beskyttelse med   

 tørkogning

+ Indstillelig temperatur

+ Indkapsling i rustfrit stål

+ Telemetri kompatibel (EVA DTS)

+ ”Fås i hvid (RAL 9003), sort (RAL 7021) 

 og rød (RAL 3001)”

ü STANDARD FABRIKSINDSTILLINGER                   ¤  JUSTERBARE (AFHÆNGIG AF DE VALGTE INGREDIENSER
 KRÆVES VALGFRIT SOFTWARE

STORE BEHOLDERE 

Store ingrediensbeholdere giver længere mellem genopfyldninger.

MULIGHEDER

Drikkevarienterne afhænger af de ingredienser, du vælger til hver beholder.

Justerbar styring gør det nemt at ændre på mulighederne.

5,1 LITER 2,3 LITER 1,2 LITER

Kaffe ca. 1300 g / 640 kopper ca.   500 g / 250 kopper ca.   300 g / 150 kopper

Mælketopping ca. 3200 g / 265  kopper* ca. 1350 g / 115  kopper*ca.   750 g / 65   kopper*

Kakao ca. 3600 g / 200 kopper ca. 1500 g / 85   kopper ca.   800 g / 45   kopper

Sukker ca. 1900 g / 450 kopper ca. 1060 g / 245 kopper

Te ca.   940 g / 235 kopper

Koffeinfri kaffe ca.   300 g / 150 kopper

Chai latte ca. 3600 g / 200 kopper ca. 1500 g / 85   kopper ca.   800 g / 45   kopper

* Cappuccino

+  Bryggetid, kop (120 ml): 5-12 sekunder

+ Kapacitet pr. time: 360 kopper (120 ml) / 40 liter 

 hedtvand

+  Anslået strøm: 230V / 50-60Hz / 3275W

+ Justerbar kopplatform: 100 - 155 mm

+ Maks. hanehøjde: 355 mm 

+ Varmtvandsbeholders kapacitet: 5,5 l, rustfrit stål

 element, beskyttelse mod tørkogning 

+ Kompatibel med forskellige betalingssystemer (MDB)

+ Vandtilslutning: ¾”

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 OPTIVEND TL NG

 (1 version)

+ Passer til kander, termokander og

 pumpekander

+ Beholder: 1

+ Drikketaster: 12

+ B 409 x D 521 x H 806 mm

SET FRA SIDEN SET FRA OVENOPTIVEND TL NG
Alle dimensioner er i millimeter.
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