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Features
WMF 8000 S: SiMpelWeg beter op alle Fronten

Makkelijk verwijderbaar
De vier aparte en centraal  
vergrendelde productreservoirs
laten zich gemakkelijk  
verwijderen.

Verfrissende melkcreaties
Met behulp van de slimme 
»Active-Milk« toepassing is met 
één druk op de knop bereiding 
mogelijk van warme en koude 
melk naast andere smakelijke 
melkschuimspecialiteiten.

De WMF 8000 S creëert altijd 
de juiste sfeer
Goede sfeer valt en staat met 
gepaste verlichting. Daarom 
beschikt de WMF 8000 S over 
een slimme mogelijkheid om de 
kleur van de zijpanelen op
simpele wijze aan te passen aan
de omgeving of de actuele sfeer.

Verheffend!
De WMF 8000 S wordt geleverd met een volledig nieuw
ontwikkelde kopjeslift. Deze zorgt ervoor dat koffie- en espresso-
kopjes of Latte Macchiato glazen altijd op de juiste en optimale
hoogte worden geplaatst. Tegelijkertijd doordacht en ideaal, vooral
bij zelfbediening. 

Op de minuut nauwkeurig
De slimme timerfunctie van de
WMF 8000 S kan verschillende 
functies naar keuze in- en 
uitschakelen of bepaalde 
producten activeren en weer 
deactiveren. Omschakelen naar 
bediening of zelfservice, of 
van verse melk naar poeder en 
andersom? De timerfunctie
regelt het feilloos op de minuut.

Lichtend voorbeeld
De lichtringen zien er niet alleen 
chique uit, maar geven boven-
dien praktische informatie over
dagelijkse onderhoudsadviezen. 
Is bijvoorbeeld een productre-
servoir bijna leeg, dan wordt dit 
aangegeven door het knipperen
van de ringen in een signaal-
kleur of verandering van kleur.

Onderhoudsintelligentie 
De WMF 8000 S houdt nauw-
gezet bij wanneer het tijd is voor
een spoelbeurt. De instructie op
het touch display vraagt een
reinigingstablet in te werpen
waarna het proces volledig
automatisch van start gaat.

Handmatige invoer:  
even simpel als doordacht
Slechts een druk op het keuzedis-
play is voldoende om handmatig 
te kunnen invoeren. Ideaal om 
tussendoor even een kopje 
cafeïnevrije koffie of andere
variant aan te kunnen bieden.

Verbeterd maalproces 
Je hoort het nauwelijks, maar je 
proeft het verschil in smaak des 
te meer. De nieuw ontworpen 
molens zijn ongekend fijn in-
stelbaar, snel en verrassend stil. 
De robuuste bouw garandeert 
een lange levensduur.

Uitnodigende reclame 
Tijdens het zetproces kunnen  
reclameteksten op het touch 
display zichtbaar worden 
gemaakt en de gebruiker op 
ideeën brengen. Croissantje 
erbij?

Bacteriën hebben het nakijken 
Plug&Clean, een uniek en 
daarom gepatenteerd melk-
reinigingssysteem, reinigt 
moeiteloos en conform HACCP 
alle onderdelen die in contact 
komen met melk.

High-Performance
WMF’s ontwikkelingsafdeling 
probeert waar mogelijk de 
processen nóg verder te 
optimaliseren. De nieuwe high-
performance koffiemolen is 
daarvan een treffend voorbeeld. 
De WMF 8000 S wijst de weg 
naar prestaties. 

»Coole« oplossing voor kopjes 
en melk 
Gekoelde melk en kopjes op 
precies de juiste temperatuur. 
Onze ontwerpers zijn erin ge-
slaagd om de nieuwe Cup&Cool 
perfect te laten harmoniëren 
met het schitterende design van 
de WMF 8000 S.

De binnenkant: minstens zo 
belangrijk!
Een met grote precisie en vak-
manschap gebouwde zeteenheid 
vormt het hart van het systeem. 
Degelijke materialen, waaronder 
een gesmeed stalen frame, staan 
borg voor een lange levensduur.

Super simpele melk- en melkschuiminstellingen 
Juiste melktemperatuur is allesbepalend voor de kwaliteit van het 
melkschuim. De WMF 8000 S staat borg voor constante melktempe-
ratuur. Optioneel kan de melkkoeler worden voorzien van een sensor. 
Mogelijk te hoge temperatuur van de melk wordt grafisch weerge-
geven, in welk geval een elektronisch geregeld klemventiel de 
melktoevoer automatisch aanpast. Het tappen van sommige drank-
soorten wordt zelfs geblokkeerd, totdat de melk weer de juiste  
temperatuur heeft bereikt. Kortom: de WMF 8000 S serveert altijd 
de beste kwaliteit. Warm of koud! 

Gebruiksaanwijzing? 
Overboord ermee!
Met behulp van duidelijke en 
met beeld ondersteunde in-
structies toont het touch display 
de status van actuele processen. 
Ook eventueel benodigde acties 
- zoals het bijvullen van de 
productreservoirs - verschijnen 
op het touch display. 

Snel en doeltreffend reinigen
De verhoogde ligging van 
de WMF 8000 S maakt het 
mogelijk om na het uitnemen 
van de lekbak of residubak de 
ondergrond gemakkelijk en 
doeltreffend te kunnen reinigen.

Eigen servicedienst
Een toegewijd en kundig team 
van eigen servicemonteurs staat 
paraat om ervoor te zorgen dat 
uw WMF 8000 S datgene doet 
waarvoor hij is aangeschaft: 
onvoorwaardelijke productie van 
de lekkerste koffie! 

Milieuvriendelijk dankzij  
»Green WMF» 
Verminderd energieverbruik, 
verminderde toepassing van che-
micaliën én de mogelijkheid van 
nagenoeg volledige recycling; 
slechts een paar treffende voor-
beelden van WMF’s duurzaam-
heidsfilosofie.

Permanente ontkalking 
Het speciale WMF-filter ver-
lengt zowel het onderhouds-
interval als de levensduur. Maar
ook: het geeft net die extra
WMF touch aan de smaak!  

Niet kieskeurig
Het is om het even of u gebruik 
maakt van muntgeld, waarde-
penningen of magneetkaart.  
In combinatie met een apart 
leverbare muntwisselaar, munt-
proever of kaartlezer verandert 
u de WMF 8000 S in een volle-
dig zelfstandig verkoopstation.

Beheersinformatie oproepbaar
Om altijd en overal inzicht te 
houden biedt de WMF 8000 S u, 
middels Remote Data Access,  
op afstand toegang tot essen-
tiële informatie. Het garandeert 
optimale transparantie, vooral 
als meerdere machines in 
gebruik zijn.

ISO-gecertificeerd
Op het gebied van koffie-
machines is WMF wat betreft 
kwaliteitsmanagement gecer-
tificeerd volgens DIN 9001 en 
DIN 14001 als het gaat om 
milieubeheer.  

Ruimte voor het grotere werk 
Er is ruimte voor een koffiekan 
met een hoogte tot wel 195 mm. 
Onder de heetwateruitloop is de 
werkruimte zelfs 220 mm. Meer 
dan genoeg capaciteit voor het 
grotere werk tijdens een ontbijt-
sessie of als »bureauvoorraad«. 

Melkschuim met »Barista- 
Feeling« en extra hete melk
Aan u de keuze op welke manier 
u uw gasten trakteert op melk-
schuim of hete melk: snel, met 
een druk op de knop, of op de 
klassieke manier met »Auto 
Steam« (volautomatisch stoom-
ventiel) of Easy Steam (halfauto-
matisch stoomventiel, beschik-
baar vanaf medio 2013). De WMF 
8000 S heeft het allemaal. 

De WMF 8000 S voelt zich 
overal thuis
In combinatie met ons mobiele 
station loopt uw koffieservice 
op rolletjes! Het station is 
immers volledig onafhankelijk
van een aan- en afvoer-
aansluitingvoor water. Alleen
een wandcontactdoos is nodig
om de WMF 8000 S optimaal
te laten presteren.
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Op een voetstuk
Het standaard verhoogde onder-
stel maakt het reinigen van de 
ruimte onder de WMF 8000 S tot 
kinderspel. Behoefte aan extra 
vrije ruimte? WMF heeft optionele 
pootjes ter verhoging met een 
lengte van 10 cm (ook toepasbaar 
onder de accessoires).

Een bewezen machine
Miljoenen tests gaan er aan
vooraf voordat een nieuw type
apparaat groen licht krijgt voor
seriematige productie. Vervolgens
wordt elk individueel apparaat
nog eens van boven tot onder
minutieus gecontroleerd voordat
het de fabriek mag verlaten. 
Made in Germany ten voeten uit,
maar ook: Quality by WMF!

Klein, middel of groot:  
altijd de juiste hoeveelheid
Maakt u gebruik van bijvoorbeeld 
»Coffee To Go« en verschillende 
bekergroottes? Met behulp van de 
praktische Small-Medium-Large 
(SML)-functie doseert de WMF 
8000 S exact de juiste product-
hoeveelheid op basis van de
bijbehorende kopjes en bekers.

Grenzeloos onderhoudsgemak
Om gedurende lange tijd zor-
geloos te kunnen functioneren 
kan een residubak niet groot 
genoeg zijn. Daarom hebben wij 
de WMF 8000 S uitgerust met 
een ruim bemeten exemplaar. 
Mocht dit nog niet toereikend 
zijn, dan biedt de optionele 
doorvoer door de balie extra 
zekerheid!

Zelfbediening in optima forma
In een handomdraai is de WMF 
8000 S te optimaliseren voor 
full proof zelfbediening gebruik. 
Wisselen van dubbele naar enkele 
uitloop, langere heetwaterafgifte, 
selectie van vereenvoudigde uit-
lezing op het display en klaar.

Lekkere warme chocolade  
en chocciato
Met veel verse melk kunnen  
de lekkerste chocolade- en  
koffievarianten gemaakt 
worden.

Thee altijd op de juiste  
temperatuur
Bij de bereiding van thee gaat
het niet alleen om zettijd en
waterkwaliteit. Want alleen
onder de juiste temperatuur
komen de smaakbepalende
aroma’s vrij. Dankzij drie
verschillende temperatuur-
instellingen komt iedere
theesoort volledig tot zijn recht.

Bereidt u zich maar alvast voor 
op de beste kwaliteit
Voor elk product werden talloze
tests uitgevoerd om het hoge
kwaliteitsniveau te kunnen 
garanderen. Bovendien is het 
mogelijk om persoonlijke voor-
keuren in te stellen. U kunt zelfs
een ideale melange samenstellen
uit de verschillende koffiesoorten
in de vier bonenreservoirs.
Laat uw fantasie de vrije loop!

Design by Metz und Kindler
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WMF 8000 S achterzijde

Technische gegevens Cup&Cool
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 0,2 kW / 230 V

Buitenmaten (b / h / d) 368 / 530 / 567 mm

Leeggewicht ca. 32 kg

Uitneembaar melkreservoir 9,5 liter

Geschikt voor 45 tot 130 kopjes

Verwarmbare plateaus van hoogwaardig edelstaal 2

Met thermostaat

Geschikt voor zelfbediening

Aparte aan-/uitschakelaar

LED verlichting

Leegmelding

Afsluitbaar

Sensor voor melktemperatuur optioneel

Technische gegevens koppenwarmer
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 0,2 kW / 230 V

Buitenmaten (b / h / d) 368 / 530 / 539 mm

Leeggewicht ca. 28 kg

Geschikt voor 88 tot 320 kopjes

Verwarmbare plateaus van hoogwaardig edelstaal 4

Met thermostaat

Geschikt voor zelfbediening

Aparte aan-/uitschakelaar

LED verlichting

WMF 8000 S zijaanzicht

Technische gegevens WMF 8000 S Basic Milk Active Milk
Nominaal vermogen / stroomaansluiting 3,4  - 3,8 kW

220 – 240 V
6 - 7 kW
380 - 415 V

3,4 - 3,8 kW 
220 - 240 V

6 - 7 kW
380 - 415 V

Maximale capaciteit per uur*
Espresso
Café Crème
Cappuccino

270
165
270

270
165
270

270
165
270

270
165
270

Heet water capaciteit per uur 24 liter 48 liter 24 liter 48 liter

Energieverbruik per dag volgens DIN 18873-2 1,83 kWh 1,83 kWh 2,08 kWh 2,08 kWh

Koude melk- en melkschuimspecialiteiten - -

Inhoud koffiebonenreservoir groot (achter) ca. 1100 g ca. 1100 g ca. 1100 g ca. 1100 g

Inhoud koffiebonenreservoir klein (rechts voor) ca. 700 g ca. 700 g ca. 700 g ca. 700 g

Chocolade reservoir ca. 1200 g ca. 1200 g ca. 1200 g ca. 1200 g

Buitenmaten (b / h / d) 390 / 744** / 598 mm 390 / 744** / 598 mm 390 / 744** / 598 mm 390 / 744** / 598 mm

Leeggewicht ca. 76 kg ca. 76 kg ca. 76 kg ca. 76 kg

Geluidsdrukniveau (Lpa)*** < 70 db (A) < 70 db (A) < 70 db (A) < 70 db (A)

* De aangegeven capaciteit is indicatief en afhankelijk van de kopgrootte, kwaliteitsinstellingen, uitloop, uitvoering en het nominale vermogen.                      
** Hoogte met productreservoirs met slot, zonder sleutel.
*** 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).

WMF 8000 S Cup&Cool

WMF 8000 S koppenwarmer

De ambitie van WMF is het bereiken van het technisch haalbare in combinatie met het zetten van nieuwe standaards.  
Met als uiteindelijk doel het bieden van optimale ondersteuning aan gastronomen; professionals die zelf ook onophoudelijk 
grenzen blijven verleggen. Gedurfd denken, geen moment de aandacht laten verslappen en marktontwikkelingen op de voet 
blijven volgen. Dat is het devies van WMF en zorgt ervoor dat uit de machines van WMF altijd de beste koffie komt.  
Het nieuwe premium model uit de professionele serie verenigt perfectie, innovatie en niet te vergeten: tongstrelende koffie.

WMF 8000 S

GEWOON GENIAAL

VanDaag al proFiteren Van De norMen Van Morgen

DoorDaCHte FUnCtieS Die Je nooit Meer Wil MiSSen

1. Download de »Junaio« app, beschikbaar voor zowel Android als Apple. Een kwestie van even zoeken 
onder de naam »Junaio« en klaar. De app is gratis!

2. Open de »Junaio« app.

3. Selecteer »WMF 8000 S« in de zoekfunctie en kies vervolgens 
»WMF 8000 S - The New Generation- in 3D«.

4. Nu is het alleen nog een kwestie van uw smartphone langs het grote disco logo houden en vervolgens 
ontpopt zich een 3D-model van uw WMF 8000 S. Alternatief kan het logo ook worden gedownload en 
geprint via http://url9.de/wc1. De manier waarop het 3D-model wordt gepresenteerd is afhankelijk van de 
schermgrootte.

Lichtend voorbeeld:
De nieuwe signaalfunctie van de WMF 8000 S

De lichtringen zien er niet alleen chique uit,
maar geven bovendien praktische 
informatie over dagelijkse onder-
houdswerkzaamheden. Is bijvoorbeeld een
productreservoir bijna leeg, dan wordt dit
aangegeven door het knipperen van de ringen
in een signaalkleur of verandering van kleur.

Dat is nog eens timing;
Op de minuut nauwkeurig

De slimme timerfunctie van de WMF 8000 S 
kan verschillende functies naar keuze in- en 
uitschakelen of bepaalde producten activeren 
en weer deactiveren. Omschakelen naar be-
diening of zelfservice, of van verse melk naar 
poeder en andersom? De timerfunctie regelt 
het feilloos op de minuut.

Verheffend:
De nieuwe kopjeslift van de WMF 8000 S

De WMF 8000 S wordt geleverd met
een volledig nieuw ontwikkelde kopjeslift.
Deze zorgt ervoor dat koffie- en espresso-
kopjes of Latte Macchiato glazen altijd op de
juiste en optimale hoogte worden geplaatst.
Tegelijkertijd doordacht en ideaal, vooral bij
zelfbediening. 

Simpeler kan het niet:
Het MMI-Touchdisplay van de WMF 8000 S

Moderne apparaten beschikken vaak over veel meer mogelijk-
heden dan de gemiddelde gebruiker ooit zal ontdekken. 
Jammer! De intelligente en tegelijkertijd revolutionaire
‘Man Machine Interface’ van de WMF 8000 S daarentegen
zorgt ervoor dat de gebruiker intuïtief binnen de kortste keren
alles eruit haalt wat erin zit. Bedieningsgemak met de
hoofdletter B.

Nieuw! De WMF Service app
Met de WMF service app heeft u altijd toegang tot relevante informatie over de door u aangeschafte koffiemachine(s). 
Waar en wanneer u dat wenst. Zo kunt u, als u beschikt over een service-overeenkomst met WMF Nederland voor uw WMF-
koffiemachine(s), bekijken wanneer u het eerstvolgende onderhoud aan uw koffiemachine kunt verwachten en wanneer het 
laatste onderhoud heeft plaatsgevonden. Met de app kunt ook reinigingsmiddelen bestellen of direct contact opnemen met 
onze Service Department. Deze gebruiksvriendelijke app is geschikt voor uw iPhone en/of iPad en kunt u gratis downloaden 
in de iTunes App Store. Er zijn aan onze app geen kosten verbonden anders dan de kosten van het gebruik van uw mobiele 
telefoon.
Download de app en vraag uw persoonlijke inlogcode aan via service@wmf.nl

De WMF 8000 S – Urban CHiC Voor elK Kantoor

De WMF 8000 S – all inClUSiVe, niet alleen Voor Het ontbiJt

De WMF 8000 S - Met ‘WMF aCtiVe MilK’ altiJD Voor ieDereen Het JUiSte proDUCt

De WMF 8000 S – StiJlVol in ieDere KoFFiebar De WMF 8000 S – HoogVlieger, ZelFS op De lUCHtHaVen

De WMF 8000 S – Het KoFFietanKStation Voor ZelFbeDiening De WMF 8000 S – ooK Voor UltieM tHeegenot

De WMF 8000 S – Doet Waar HiJ Voor geMaaKt iS

ONGELOOFLIJK! 
DE WMF 8000 S IN 3D
OP UW SMARTPHONE OF TABLET!

BASIC MILK BASIC MILK Active MiLK Active MiLK
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