WMF 9000 S+

WMFs premiummodell WMF 9000 S+ uppfyller de mest
individuella kraven och håller högsta standard för njutning
på ett lekfullt sätt. Även med en mängd olika drycker kan
samma nivå av perfektion hittas i varje leverans. Tack vare
de avancerade komponenterna på WMF 9000 S+, är varje
dryck en harmonisk prestanda av smak och upplevelse, ner
till minsta detalj. För en garanterat utsökt kaffeupplevelse.
WMF 9000 S+ är utrustad med det patenterade
mjölksystemet Dynamic Milk som möjliggör fyra
konsistenser av hetmjölksskum och tre olika
skummjölksskum samt både varm och kall mjölk för alla
typer av drycker.
Mycket avancerade inställningsmöjligheter för bästa
koppresultat för varje enskild dryck. Till exempel
kan du ställa in kaffekvantiteten, vattenvolymen och
vattentemperaturen för varje dryck och det är även möjligt
att blanda leverans från alla bönbehållare.
Det nya intuitiva operativa konceptet: lättare att förstå,
mer individuellt och flexibelt. Det konfigurerbara
operativgränssnittet kan anpassas för att passa behoven
hos olika användargrupper.
Den utmärkta prestandan hos WMF 9000 S + ger dig den
frihet du behöver för varje typ av verksamhet oavsett
dryckesvariation och volym. Detta garanteras bland annat
av innovativa högpresterande kvarnar, den elektroniskt
justerbara pumpen och den slitstarka, högpresterande
bryggenheten.
Stor 10’’ touch screen display med realistiska produktbilder,
individuella färgval och möjligheter till animerad
reklamintegration samt ett intuitivt operativsystem med
individuella kofigurationsmöjligheter och maximal översikt
tack vare en tydlig menystruktur och därmed högsta
användarvänlighet.
Rekommenderat dagligt uttag: 350 koppar
Hetvattenuttag: 3 förinställbara temperaturer

SPECIFIKATIONER

Dynamic Milk

Spänning: 		
230V/1/50+N+J
Avsäkring: 		
16amp
Effekt: 			3.6kW
Kv-anslutning: 		
R 3/8” (DN10)
Avlopp: 			DN19
Mått (BxDxH): 		
390x598x744mm
Vikt: 			
ca 67kg
Stor bönbehållare (bak):
1200g
Stor bönbehållare (front):
700g
Choklad/topping-behållare: 1200g
Totalt hetvattenuttag/h:
120 koppar
Ljudnivå:			
< 70 dB (A)
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