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MEXICO

AEQUATOR MEXICO
DAT IS ECHT GENIETEN

Met de Aequator Mexico kan iedereen genieten
van zijn of haar favoriete koffie. Wat uw gasten
ook kiezen, van een dubbele espresso tot een
latte macchiato, elke koffiespecialiteit smaakt
perfect. Een dubbele cappuccino of andere
melkspecialiteit is ook geen probleem.
Net zo eenvoudig en snel te bereiden, door
slechts één druk op de knop.
De Aequator Mexico is de zeer veelzijdige,
compacte volautomaat voor in de horeca of op
kantoor. Het fraaie, moderne design van deze
koffiemachine past optimaal in de sfeer van
uw locatie. Dankzij de tijdbesparende kannenfunctie is de Mexico ook uiterst geschikt voor
conferenties en/of vergaderingen.
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KOFFIE ZOALS KOFFIE
HOORT TE SMAKEN

MEXICO

Dranken

koffie, espresso, cappuccino, chocolade,
café au lait, latte macchiato, heet water, 		
voorkeurtoets milder en sterker, keuzetoetsen kan en dubbele kop
Ingrediënten 1 soort koffieboon, topping, chocolade;
optie: 2e molen voor 2e soort koffieboon
of maalgraad
Uitvoering
180 tot 240 koppen koffie per uur
28 liter heet water
Capaciteit
bonencontainer voor ± 240 koppen koffie
Uitloop
dubbele uitloop
Ledverlichting diverse kleuren instelbaar
Selectiepaneel hoogwaardig glas, 12 toetsen
Opties
interface voor kassaregistratie,
koppenwarmer, trolley of onderkast, 		
bekerhouder
Elektriciteit
machine 230 V / 50 Hz / 13 A / 3 kW
Water
aansluiting ¾"
lekbak voor afvalwater
Materiaal
combinatie van hoogglans en matzwart
met rvs
Afmetingen
machine
B 320 x H 810 x D 550 mm / 50 kg
koppenwarmer
B 250 x H 710 x D 370 mm / 18 kg

- Krachtige, compacte volautomaat voor kantoren 			
en horeca
- Dubbele uitgifte voor grotere capaciteit
- Aparte uitgiftepijp voor heet water
- Tijdbesparende kannenfunctie voor vergaderingen
of conferenties
- Bekerhouder in drie hoogtes instelbaar
- Sterkte-regeling
- Swiss made Quality
Gemaakt in Zwitserland conform de hoge Zwitserse 		
kwaliteitstandaard en precisie.
- Hot Start System
Eerste kop koffie altijd op de juiste temperatuur.
- Hygo-milk Dry System
Hoge capaciteit en hygiëne door gebruik van droge melk. 		
Voldoet aan de HACCP richtlijnen.
- Quali Control System
Constante zetsnelheid dankzij automatische molenregeling,
dus constante koffiekwaliteit.
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