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Wittenborg 9100

Wittenborg 9100 har en användarvänlig pek-
skärm som gör det enkelt att anpassa dryck-
en efter individuella smaker; styrka, kopp-
storlek och ingredienser. Skärmens layout 
kan ändras och anpassas.

Många olika finesser visar att tillverkaren 
tänkt på det mesta; t ex separata utlopp för 
kaffe och choklad till vänster och vatten till 
höger, justerbar kopphållare som ger möjlig-
het att fylla en hel kaffekanna eller termos. 

Bryggtiden per kopp är endast 25 sekunder 
tack vare optimal uppvärmning medan före-
gående kopp bryggs.

Wittenborg 9100 är designad för framtiden 
och förberedd för många olika funktioner 
som RSS-matning, väderinformation och on-
lineåtkomst. Du kan också välja mellan att 
använda betalsystem eller låta kaffet vara 
gratis. 

Denna starka maskin erbjuder stor flexibilitet och kan erbjuda kaffe efter 
alla tänkbara önskemål. Du kan välja mellan två kaffesorter och till och med 
mellan hela bönor och malet kaffe. Den kan brygga en svart kopp utan crema 
och även en riktig espresso under tryck.
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Wittenborg 9100
Funktioner och fi nesser
Kapacitet, antal koppar per dag  250 st 

Kapacitet per påfyllning  500 koppar

Bryggtid per kopp  25 sek

Mjölktyp  Mjölkpulver

Automatiskt rengöringsprogram  Ja

Bönbehållare  2 x 2200 g 

Mjölkbehållare  1000 g

Chokladbehållare  1700 g

Instantkaff e  700 g

Sumpbehållarens storlek  500 koppar

Reglering av kaff estryka  Ja

Reglering av koppstorlek  Ja 

Kannfunktion  Ja, max 240 mm höjd

Färgval belysning  Nej

Touch screen  10’’

Koppsensor  Ja, 2 st

Bildspelsfunktion  Ja

Teknisk specifi kation kaff emaskin
Bredd 450 mm

Djup 525 mm

Höjd 870 mm

Maxeff ekt 2450 W

Elanslutning 230 V (10A) 
 jordat uttag

Kallvattenanslutning 15 mm (1/2”) 
 utvändig gänga

Dryckesmeny
Svart kaff e

Lungo
Espresso

Caff è Latte
Cappuccino

Tevatten
Choklad

Choklad med mjölk
Kaff e med mjölk

Instant kaff e
Instant kaff e med mjölk


