
För oss på Beans in Cup har smaken alltid varit viktigast. Därför har vi valt ut maskiner där vi 
har bäst möjligheter att påverka smaken på kaffet som kommer ut i koppen. Men vi vill också 
att vårt kaffe ska ha minsta möjliga miljöpåverkan. En välförtjänt paus både för dig och miljön.
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WMF 1200 F
WMF 1200 F är en professionell helautomatisk kaffemaskin i hög kvalitet anpassad för 
mindre till medelstora verksamheter. Den har upp till 2 kaffebehållare och kvarnar med 
tillval kannbryggning, som kan brygga 2,4 l kaffe inför t.ex. möten eller konferenser. WMF 
1200 F är lättplacerad och har ett stort kaffeutbud vilket gör den till en klar favorit på kon-
toret. En enkel knapptryckning på den tydliga displayen ger dig snabbt perfekt bryggkaffe 
av högsta kvalitet. Med tillvalet bryggarm och termos kan man med en knapptryckning 
brygga 2,4 liter kaffe inför t.ex. möten eller gemensamma fikastunder.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Upp till 200 koppar/dag
• 1 bönbehållare
• Enkelt handhavande
• Enkla rengöringsfunktioner
• Skumfunktion för färskmjölk

TEKNISK SPECIFIKATION

BREDD: 325 mm
DJUP: 590 mm
HÖJD: 682 mm 
BREDD MED BRYGGARM/TERMOS: 550 mm
EL: 230V IN / 3400 W
KALLVATTEN: 1/2’’ R
AVSÄKRING: 16 amp

TILLVAL

• Extra kvarn & bönbehållare
• Bryggarm
• Termos, 2,4 liter

EL MÄRKT MED BRA MILJÖVAL

Beans in Cup erbjuder förnybar el i alla 
kaffemaskiner - helt kostnadsfritt. Det gör att 
våra kunder kan brygga sitt kaffe med godare 
samvete och lägre klimatpåverkan. Vid 
installationen optimerar vi även maskinens 
energisparinställningar så att maskinen går 
ner i effekt eller stänger av sig under tider den 
inte används. Det medför att du sparar upp till 
500 kr per år på elnotan jämfört med andra 
kaffemaskiner.


