
FRESH BREW 
OMNI S

Fresh Brew Omni S. 
Krachtig dankzij haar eenvoud.

“Wat neem jij vandaag? 
  Zwarte koffie, espresso  
  of café crème?”



Henk Bos, 
Teamleider Service 
contactcenter

“Wij zijn erg tevreden over deze  
machine. Gewoon lekkere zwarte  
koffie, net zoals thuis. Maar dan  
wel elk kopje vers gezet ” 

•   Koffie gezet op basis van gemalen koffiebonen
•   Kop voor kop vers gezet
•   Overzichtelijke knoppen
•   Eenvoudig bijvullen en schoonmaken
•   Mogelijkheid om kan koffie te zetten
•   Past in elk interieur dankzij compact formaat

ALLE VOORDELEN 
OP EEN RIJ

KRACHTIG DANKZIJ HAAR EENVOUD

De Fresh Brew Omni S blinkt uit door haar 
eenvoud. Deze machine gaat terug naar  
het basisassortiment aan koffies, maar wel  
met de nieuwste technieken om een goede 
kwaliteit koffie te kunnen garanderen. 
Gewoon een goede kop zwarte koffie, 
espresso of café crème. De sterkte van uw 
koffie en de hoeveelheid in uw kop past u 
eenvoudig zelf aan. 

Deze koffieautomaat zet koffie op basis van 
gemalen koffiebonen. U kunt dit qua smaak 
het beste vergelijken met filterkoffie. Omdat 
uw koffie met een professionele automaat 
wordt bereid is er geen filter nodig, u heeft 
dus geen afval naast de gebruikte koffie.  
Dat is niet alleen voordelig voor uw 
portemonnee maar ook voor het milieu! 

Deze koffieautomaat bereidt tot maximaal 
90 koppen per uur. Ook is het mogelijk  
om een kan koffie te bereiden. Dankzij  
de aparte heet water uitgifte kunnen  
ook de theedrinkers in uw organisatie bij 
deze koffieautomaat terecht. Wat wilt u  
nog meer? 
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Alle informatie in deze brochure is onder voorbehoud van druk- en typefouten en eventuele wijzigingen.

Aantal gebruikers
10 tot 45

Inhoud containers
Freshbrew koffie ( 4.3 kg) 

Afmetingen machine (hxbxd)
875 x 380 x 460 mm

Benodigde ruimte (hxbxd)
880 x 480 x 560 mm

Gewicht (leeg)
54 kg

Elektriciteit
230 V

Wateraansluiting
Vast

Zetsnelheid
Zwarte koffie kop (125 ml) / 30 sec.

Geadviseerd gebruik
100 koppen per dag

Koffiesterkte instelbaar
Ja

Koffievolume instelbaar
Ja

Kan koffie mogelijķ
Ja

Dranken (afhankelijk van configuratie)
Zwarte koffie
Café crème 
Espresso 
Heet water
Koud water: optioneel

SPECIFICATIES


