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Gebruikersvriendelijke display
Het display leidt u stap voor stap door

de machine. Het toont alle operationele

stappen en nuttige informatie.

Slank gebouwd
Een WMF 2000 S is net iets breder dan

de lange zijde van een A4 pagina. Er is

daarom ruimte genoeg voor twee, zelfs

op de kleinste balie.

Warme chocolade en chociatto
Met verse melk kan nagenoeg iedere

chocolade- en koffiespecialiteit 

geproduceerd worden.

In hoogte verstelbare uitloop
De eenvoudig in hoogte verstelbare

uitloop maakt het mogelijk om 

kannen van 70 – 180 mm te vullen.

Grote residubak
De centraal geplaatste en makkelijk

toegankelijke residubak heeft een

grote capaciteit.

Handmatige invoer
Bij machines met 2 reservoirs is het mogelijk om

een andere gemalen koffiesoort, zoals bijvoor-

beeld cafeïnevrije koffie te gebruiken via een

handmatige invoer. Machines met 3 reservoirs 

beschikken alleen over een reinigingsinvoer.

De intelligente WMF 2000 S
Wanneer het volume wordt gewijzigd,

past de machine automatisch alle andere

instellingen aan zodat de kwaliteit van de

koffie constant blijft.

Volautomatische reiniging
De machine wordt eenvoudig

gereinigd door één druk op de

knop. Dit bespaart tijd en 

kosten.

Geavanceerde reservoirs
De reservoirs kunnen vóór het

verwijderen worden afgesloten,

waardoor deze eenvoudig te 

reinigen en te vullen zijn.

Milieuvriendelijk dankzij recycling
De gebruikte materialen kunnen nage-

noeg compleet gerecycled worden.

Hierdoor vermindert de vraag naar

nieuwe grondstoffen en wordt het 

milieu gespaard.

Melkschuim kwaliteit “superfijn”
Met dit fijne, romige en glanzende

melkschuim zijn zelfs moeilijke latte art

creaties (met de nodige vaardigheid)

realiseerbaar.

Melkschuim kwaliteit “fijn”
Voor onder andere cappuccino is een

“fijne” melkschuim de juiste keuze.

Melkschuim kwaliteit “standaard”
Voor melkschuim met een groot 

volume bij extra grote hoeveelheden

en gelaagde producten. Een latte

macchiato slaagt hiermee bijzonder

goed.

Melkschuim met het “barista-gevoel”
De stoompijp met traditioneel stoomgeluid

bereidt melkschuim en warme melk en

slaat automatisch af als de melk de juiste

temperatuur heeft bereikt.

Kwaliteitsniveaus
Met de vijf selecteerbare kwaliteitsniveaus

wordt de koffiebereiding beïnvloed. 

Hoe hoger het kwaliteitsniveau, des te 

intensiever worden de smaak en 

aromastoffen van de koffie vrijgegeven.

Een schuim voor ieder doel
Met de speciale toetsen zijn 

drie verschillende melkschuim-

kwaliteiten te selecteren.

Makkelijk in te delen toetsen
Het plaatsen van de gebruiksklare

tekststrookjes naast de toetsen is net

zo makkelijk als het indelen van de

toetsen.

Eenvoudig onderhoud
Een aantal eenvoudige basishandelingen

kunt u zelf uitvoeren. Dit betekent minder

afspraken met uw WMF-monteur.

Accessoires
Een koppenwarmer, melkkoeler,

betaalsysteem of de nieuwe beker-

dispenser maken de WMF 2000 S

helemaal compleet.

Prachtig design
Fraai overdag en aantrekkelijk verlicht

in de avond. De kleuren zijn instelbaar

en kunnen altijd worden aangepast.

Die »voorverwarmoptie«
Door middel van deze functie worden

alle onderdelen die in contact komen

met de koffie voorverwarmd. Dit zorgt

voor een hete espresso meteen vanaf

het eerste kopje.

Service
Ons servicenetwerk verzekert u

ervan dat u altijd kunt vertrouwen

op uw WMF koffiemachine.

Plug & Clean
Met het gepatenteerde Plug & Clean

melkreinigings-systeem worden alle

onderdelen, die in contact komen met

melk, moeiteloos gereinigd.

De »barista toets«
Door middel van deze toets op het

touch screen display kan de sterkte

van de volgende zetting worden 

bepaald, naar wens van de klant.

Perfecte koffiespecialiteiten
Van een espresso tot een chociatto, de

WMF 2000 S produceert alles met één

druk op de knop en altijd in perfecte

kwaliteit. (One Step en Dual Milk model)

Heet water
De WMF 2000 S produceert dit

bijvoorbeeld voor thee met één

druk op de knop.

Extra warme melk
Via de stoompijp kan melk 

verhit worden tot 85 ˚C door 

de bijbehorende melktoets 

ingedrukt te houden.
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De WMF 2000 S variaties:

De WMF 2000 S Features:

WMF NEDERLAND B.V. WMF BELGIUM S.A.-N.V.
Gyroscoopweg 82/84 Brussels Trade Mart
1042 AX  Amsterdam Stand Dakar 101, Atomiumsquare
Telefoon: 020- 480 80 80 (algemeen) P.B. 673 - B-1020  Brussels
Telefoon: 020- 480 80 85 (hoteldivisie) Telefoon: 09- 383 65 32
Fax: 020- 480 80 98 Fax: 09- 388 69 78
E-mail: hotel@wmf.nl E-mail: hotel@wmf.be
http://www.wmf.nl; www.lekkerekoffie.nu http://www.wmf.be; www.unboncafe.beShowroombezoek op afspraak.        

Permanente ontkalking
Een WMF waterfilter vermindert onder-

houd, verbetert de smaak en verlengt

de levensduur van de machine.

Kenmerken

Technische gegevens WMF 2000 S

Koffiespecialiteiten op basis van melk en melkschuim,

volautomatisch via de combi-uitloop (One Step)

Warme melk en melkschuim

halfautomatisch via de stoompijp (Two Step)

Melkschuim instelbaar

Melkschuimkwaliteit Superfijn (b.v. voor Latte Art) 

op 3 niveaus Fijn

in te stellen: Standaard

Verschillende melksoorten zijn mogelijk

Verhoogde capaciteit voor melkuitgifte

Optie S, M, L   (producten in verschillende maten 

selecteerbaar, S=Small, M=Medium, L=Large)

Nominaal vermogen

Aanbevolen dagelijkse capaciteit

Maximale capaciteit per uur**

Heet water capaciteit per uur

Inhoud per koffiebonenreservoir links en rechts

Inhoud koffiebonenreservoir midden

Chocolade reservoir (optioneel)

Twin-Choc reservoir (optioneel)

Stroomaansluiting

Buitenmaten (b / h / d)

Leeggewicht (afhankelijk van opties)

Geluidsdrukniveau (Lpa)***

2,9 kW* / 5,5 kW

Tot 200 kopjes

200 kopjes

24 liter

1000 g

550 g

ca. 1000 g

ca. 500 g per zijde

230 V* / 400 V

326 mm / 680 mm / 556 mm

ca. 33-43 kg

< 70 dB (A)

Standaard
(One Step)

Steam Milk
(Two Step)

Dual Milk
(One+Two Step)
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WMF 2000S

coffee wakes up the worldcoffee wakes up the world

De WMF 2000 S wordt aangeboden in 3 basisuitvoeringen met verschillende productreservoirs. Omdat de koffiemachine modulair is
opgebouwd, kunt u uw eigen individuele configuratie kiezen. Verschillende samenstellingen zijn mogelijk, van een one-step standaard
instapmodel met één molen tot een model met Dual Milk met twee molens en Twin-Choc.

*   beschikbaar vanaf eind 2010
**  Afhankelijk van de kopgrootte en kwaliteitsinstellingen
*** Het in A gemeten geluidsdrukniveau Lpa (langzaam) en Lpa (impuls) op de 

werkplek van het bedieningspersoneel ligt in iedere modus onder de 70 dB (A).

Technische wijzigingen voorbehouden. Drukfouten en vergissingen zijn voor de gehele inhoud 
voorbehouden. Printed in Germany 09.10

… het perfecte alternatief

Features

Standaard model
1 molen (links inactief)
One Step 
(zelfbedienings-uitvoering)

Standaard model
2 molens
One Step

Standaard model
1 molen, Choc
One Step

Dual Milk model
1 molen, Twin-Choc
One + Two Step

Standaard model
2 molens, Choc
One Step

Steam Milk model
2 molens, Choc
Two Step

Dual Milk model
2 molens, Choc
One + Two Step

Dual Milk model
2 molens, Twin-Choc
One + Two Step


