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WMF 1200S + 1200F

Ni ges möjlighet till många olika utföranden och 
tillval vilket anpassar maskinen efter just era 
behov. 
  1200S är den helautomatiska espresso-maski-
nen, som med hela kaffebönor ger det perfek-
ta kaffet. Med WMF 1200S kan du brygga äkta 
cappuccino eller caffè latte med färsk mjölk 
samt många andra kaffe- och espressoval.

  1200F är färskbryggmaskinen som brygger 
filterkaffe från nymalda kaffebönor direkt ner 
i kopp, kanna eller via bryggarmen ner i en ter-
mos. I de två bönhållarna har du möjlighet till 
två olika bönor, där du själv väljer vilken som 
ska bryggas. Och på bara 65 sekunder får du, 
enkelt och bekvämt, 0,5 liter kaffe med ett ena-
stående resultat.

WMF 1200S och WMF 1200F är två högkvalitativa kaffemaskiner med både 
snygg design, praktiska detaljer och hög prestanda. Genom en hög kapacitet, 
tre Eco-lägen samt enkel rengöring och hantering är dessa två i kombination det 
flexibla kaffemaskinsvalet. 



Convini Kaffe AB  |  0200 33 35 35  |  info@convini.se

WMF 1200S + WMF 1200F

Funktioner och fi nesser     1200S       1200F
Kapacitet, antal koppar per dag ca 100 st         200 st

Kapacitet per påfyllning 140 koppar     200 koppar

Bryggtid per kopp 35 sek              15 sek

Mjölktyp Färsk   Ingen

Automatiskt rengöringsprogram Ja, ca 8 min    Ja, ca 5 min

Bönbehållare 2 x 500 g         2 x 1000 g

Mjölkpulver Tillval   Nej

Choklad Tillval   Nej

Sumpbehållarens storlek 40 koppar 40 koppar

Reglering av kaff estyrka Ja    Ja

Reglering av koppstorlek Ja, via grundinställning

Kannfunktion Nej   Ja, max 170 mm

Färgval belysning Vit LED-belysning

Touch screen Ja  Ja 

Koppsensor Nej Nej 

Teknisk specifi kation           1200S       1200F
Bredd 325 mm           325 mm

Djup 599 mm           599 mm

Höjd 682 mm           682 mm

Maxeff ekt 2200 W   3400 W

Elanslutning 230 V (10 A)    230 V (16 A)
 jordat uttag     jordat uttag

Kallvattenanslutning 15 mm (1/2 tums) koppling  
 med utvändig gänga

Avlopp Slanganslutning DN19

Dryckesmeny
Svart kaff e
Caff è Latte
Cappuccino

Espresso
Hett vatten

Latte macchiato
Skummad mjölk

Bilden visar exempel 
på  tillval till 1200S;  
mjölkkyl 6,5 liter.

Tillhörande termos för 
1200F fyller 2,5 liter 
kaff e på 7 minuter.


