De WMF 1800 S is speciaal ontwikkeld voor zelfbediening. De voorkeurstoetsen in een rij boven de koffie uitloop, een speciaal aanzetstuk voor kopjes en het design van het lekblad zorgen ervoor dat de
klant eenvoudig het gewenste koffieproduct kiest en dat het kopje op
de juiste plaats staat.

Do it yourself voor koffie liefhebbers

coffee wakes up the world

Fraaie accessoires zoals melkkoelers, koppenwarmers en bekerdispensers; verkoopapparatuur zoals muntproevers, muntwisselaars of kaartlezers; mobiele koffiestations, het is allemaal mogelijk in combinatie
met de machine. Daarmee wordt de WMF 1800 S een complete, en op
verzoek van de klant zelfs mobiele, verkoop unit.

Features
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Varianten

Individualiteit is de sleutel
Het bewezen modulaire design zorgt ervoor dat de WMF 1800 S overal op zijn plaats
staat. De machine kan naar wens worden uitgevoerd met een of twee koffiemolens
en met Choc- of Melktopping, Twinchoc of Twintopping. Een extra zekerheid voor
het zelfbedieningsgebruik is dat alle reservoirs afsluitbaar zijn.

Uitvoering met 2 molens,
Choc, 8 voorkeurstoetsen.

Voorbeelden van gebruik

Tijdens een koffiepauze op kantoor, bij conferenties of vergaderingen, bij
tankstations, zelfbedieningsrestaurants, in openbare gebouwen, bij auto showrooms en bij “coffee to go” verkooppunten, overal waar personeel, klanten of
bezoekers zich zelf bedienen zorgt de WMF 1800 S voor het ultieme koffie genot.
De WMF 1800 S combineert eenvoudig gebruik met een hoge kwaliteit en grote
variëteit van koffieproducten – van espresso en café crème tot cappuccino, latte
macchiato, koffie verkeerd en zelfs een warme chocolade. Bovendien kan een
bevoegd persoon ook nog eens met een druk op de knop snel en gemakkelijk een
kan koffie voor bijvoorbeeld een vergaderruimte vullen.

Uitvoering met 1 molen (links inactief)
of 2 molens, 8 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 1 molen, Choc,
4 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 1 molen,
Twinchoc, 6 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 1 molen,
Melktopping, 4 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 1 molen,
Twintopping, 8 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 2 molens,
Twintopping, 8 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 2 molens,
Twinchoc, 8 voorkeurstoetsen.

Uitvoering met 2 molens,
Melktopping, 8 voorkeurstoetsen

Afbeelding op ware grootte

Eenvoudig te bedienen

Prachtig verhelderend design
De fraaie, in alle kleuren instelbare, verlichting knippert wanneer er bijvoorbeeld koffiebonen of melk bijgevuld
moeten worden.

Één uitloop voor alles
Alle koffiespecialiteiten, chocolade en
heet water komen uit dezelfde uitloop
wat betekent dat het kopje altijd op
dezelfde plaats komt te staan.

Heerlijke warme chocolade en chociatto
Met veel verse melk kan nagenoeg iedere
chocolade-/koffie- creatie gemaakt
worden.

Heet water op de juiste temperatuur
wordt door de WMF 1800 S,
bijvoorbeeld voor thee, met een
druk op de knop uitgegeven.

In hoogte verstelbare uitloop
Kannen tot 180 mm hoog kunnen
bijvoorbeeld voor vergaderingen
gevuld worden door middel van het
intoetsen van een PIN code.

Het eenvoudige opschrift concept
maakt het mogelijk iedere toets van de
juiste productnaam, de juiste prijs of de
juiste afbeelding te voorzien of deze
vervolgens te veranderen.

Variabel aantal voorkeurstoetsen
Maximaal 8 voorkeurstoetsen zijn mogelijk
voor koffie- of chocolade specialiteiten.
Indien gewenst kan dat aantal verminderd
worden.

Accessoires en verkoopapparatuur
Koppenwarmers, melkkoelers of bekerdispensers gecombineerd met verkoopapparatuur
als muntproevers, muntwisselaars of kaartlezers maken de zelfbediening mogelijkheden
helemaal compleet.

Eenvoudig onderhoud
Een aantal eenvoudige basishandelingen
kunt u zelf uitvoeren. Dit betekent
minder afspraken met uw WMF-monteur.

Grote residubak
De centraal geplaatste en makkelijk
toegankelijke residubak heeft een grote
capaciteit.

Optionele dubbele uitloop
Indien gewenst is de WMF 1800 S ook
met een dubbele uitloop te verkrijgen.

Werkt uitstekend met verkoopapparatuur
Indien bijvoorbeeld een muntproever aan
de machine is gekoppeld, toont het display
praktische informatie als “gepast geld inwerpen” etc.

Kwaliteitsmanagement
Er staan een aantal gevarieerde kwaliteitsniveaus met voorgedefinieerde parameters
ter beschikking voor een eenvoudige
instelling van de koffiebereidingen.

De intelligente WMF 1800 S
Wanneer het volume wordt gewijzigd,
past de machine automatisch alle andere
instellingen aan zodat de kwaliteit van
de koffie contant blijft.

Gebruiksvriendelijke display
Het display leidt u stap voor stap door
de machine. Het toont alle operationele
stappen en nuttige informatie.

Volautomatische reiniging
De machine wordt eenvoudig gereinigd
door één druk op de knop. Dit bespaart
tijd en kosten.

Plug+Clean
Met het gepatenteerde Plug+Clean melkreiniging systeem worden alle onderdelen,
die in contact komen met melk, moeiteloos gereinigd.

Permanente ontkalking
Een WMF waterfilter vermindert onderhoud,
verbetert de smaak en verlengt de levensduur van de machine.

Milieuvriendelijk met »Green WMF«
Lager energieverbruik, minder gebruik van
chemicaliën en nagenoeg compleet recyclebare producten zijn een aantal speerpunten van het duurzame WMF concept.

Service
Ons servicenetwerk verzekert u ervan
dat u altijd kunt vertrouwen op uw
WMF koffiemachine.

Handmatige invoer

Slank gebouwd
Een WMF 1800 S is net iets breder
dan de lange zijde van een A4 pagina.
Er is daarom ruimte genoeg voor twee
machines, zelfs op de kleinste balie.

Geavanceerde reservoirs
De reservoirs kunnen vóór het verwijderen worden afgesloten, waardoor deze
eenvoudig te reinigen en te vullen zijn.

dankzij de centrale uitvoering. Één rij voorkeurstoetsen, uitgifte voor één kop en een speciaal aanzetstuk voor kopjes maken het
plaatsen van het kopje in de juiste positie en de
bediening zeer eenvoudig.

Bij machines met 2 reservoirs is het mogelijk om
een andere gemalen koffiesoort, zoals bijvoorbeeld cafeïnevrije koffie, te gebruiken via een
handmatige invoer. Machines met 3 reservoirs
beschikken alleen over een reinigingsinvoer.
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Technische gegevens WMF 1800 S
Nominaal vermogen
Aanbevolen dagelijkse capaciteit
Maximale capaciteit per uur*
Heet water capaciteit per uur
Inhoud per koffiebonenreservoirs links en rechts
Inhoud koffiebonenreservoir midden
Chocolade of Melktopping reservoir (optioneel)
Twinchoc of Twintopping reservoir (optioneel)
Stroomaansluiting
Buitenmaten (b/h/d)
Leeggewicht (afhankelijk van opties)
Geluidsdrukniveau (Lpa)**

2,9 kW
tot 180 kopjes
tot 180 kopjes
20 liter
1000 g
550 g
ca. 1000 g
ca. 500 g per zijde
230 V
325 mm / 680 mm / 556 mm
ca. 33-43 kg
< 70 dB (A)

* Afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen en uitloop
** Het in A gemeten geluidsdrukniveau Lpa (langzaam) en Lpa (impuls) op de werkplek van het bedieningspersoneel
ligt in iedere modus onder de 70dB (A).
Technische wijzigingen voorbehouden. Drukfouten en vergissingen zijn voor de gehele inhoud voorbehouden.
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