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Wittenborg är stolta över att erbjuda halvautomatiska 
kaffeautomater av allra högsta kvalitet. Automaterna är anpassade 
för platser där designen är en del av den goda smaken. 

95 är en kompakt, slimmad automat fylld med smarta funktioner. 
Dess slimmade design innefattar en kapacitiv knappsats och 
en bred grafisk färgdisplay. Den brygger färskt kaffe samt 
espressobaserade drycker av högsta kvalitet. Det gör att automaten 
står i fokus för en optimal kaffepaus. 

•  Z4000 espressomaskin samt kaffebryggare  
•  Instantbehållare som tillval ger möjlighet att öka utbudet av drycker  
•  Avancerad elektronisk plattform  
•  Avläsning av statistik och felmeddelanden via LAN  
•  Bluetooth för lokal dataanslutning  
•  3G-modul som tillval kan anslutas med molnplattformen  

DESIGN OCH SMAK 

BANBRYTANDE TEKNIK 

EGENSKAPER 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER  

•  Läckert färskbryggt kaffe och 
espresso upphällt i din egen kopp, 
mugg eller kanna

•  Synliga hela kaffebönor eller 
färdigmalt kaffe  

•  Direkt val med lättlästa knappar  
•  Lätt att rengöra och fylla på  
•  Banbrytande teknik  
•  Strömlinjeformad design som passar 

överallt  
•  En koppsensor säkerställer en korrekt 

placering av koppen innan den varma 
drycken hälls upp

•  Möjlighet att köpa till ett svart 
underskåp samt sumpkit till 
underskåpet  

ISO 14001: 2015 BS OHSAS 18001:2007ISO 9001: 2015

EVOCA NORDIC APS
C.F. Tietgens Boulevard 19 

DK-5220 Odense SØ 
Tlf: +45 72 186 000 

EVOCA S.p.A.
Via Roma 24 

24030 Valbrembo (BG) • Italien
Tlf. +39 035 606 111

Fax +39 035 606 560

wittenborg.evocagroup.com

Antal behållare:   1 till kaffe samt möjlighet för 1 till 
instantprodukter

Knapp för varmt vatten:  Ja
Val av dryck: Direkt val - kapacitiv knappsats
Antal koppar i kanna:  Upp till 9 koppar
Dryckens styrka:  Svag, medium eller stark
Betalsystem:   Kompatibel med gängse kontantlösa 

och andra betalningssystem som 
installeras i en sidomodul

Kommunikationsprotokoll:  Executive och MDB
Display:  4,5’’ grafisk färgdisplay
Koppområde:    Öppet upplyst serveringsområde 

med koppsensor och två utlopp för 
kaffe och vatten  

Volt:  230 V
Frekvens:  50 Hz
Elförbrukning:  2,3 kW
Antal koppar per timme:  90 á 120 ml
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Nettovikt 54 kg  
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