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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.

OPTIFRESH BEAN
OptiFresh brygger gott filterkaffe och många olika varianter. Det är smakrikt och 
i perfekt temperatur. För extra energi.

OptiFresh från Animo är enkel att använda. Du kan ställa maskinen nästan var 
som helst och den är enkel att använda. OptiFresh är designad för att snabbt 
bryggagott färskt filterkaffe. Men utseendet spelar också roll. Därför är designen 
inte barainbjudande utan även funktionell och elegant.
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FUNKTION OCH NYTTA

• Ca 200 koppar per påfyllning
• Färskbryggt kaffe på malet eller hela

bönor.
• Dryckesmenyn har 12

lättprogrammerade dryckesknappar, så
valet är alltid ditt.

• Det är enkelt att ställa in styrka efter
personliga önskemål, eftersom smaken
gör skillnad.

• OptiFresh har en separat kran för hett
vatten, så att te alltid smakar som det
ska.

TEKNISK SPECIFIKATION

TILLVAL

• Kopphållare
• Vattenfilter
• Underskåp med tillgänglig stor

papperskorg
• Koppvärmare (KKWn)
• Termoskanna 1 l
• Extra behållare för kaffebönor 3,8 kg

Beans in Cup erbjuder förnybar el i alla kaffema-
skiner - 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.

BREDD: 409 mm
DJUP: 575 mm
HÖJD: 773 mm
EL: 230V IN / 2450 W 
VATTENPÅFYLLNING: Automatisk

TILLGÄNGLIGHETSANPASSNING

Efter behov. T ex. blindskrift, utlopp och 
knappsats anpassat för rörelsehindrade

ELMÄRKT MED BRA MILJÖVAL


