
snelgeen

koffieresidu

De coffee fresh 1040 serie is een
exclusieve, zeer stijlvolle en complete 
lijn table-top instant koffieautomaten. 

Deze serie is snel in het bereiden van 
de lekkerste koffievariaties en andere 
consumpties. 

Bovendien zijn deze automaten zeer 
gebruiksvriendelijk en door de gladde 
afwerking eenvoudig schoon te maken.

De coffee fresh 1040 serie is uitgerust 
met een overzichtelijk touch screen.

Dankzij twee bekerposities
(water rechts, overige dranken links)
altijd helder water.

Een kannenfunctie is standaard op deze 
machine.

Deze serie automaten heeft de
mogelijkheid om koud water te tappen.

De automaat kan op ieder gewenst
moment bijgevuld worden.

De automaat is voorzien van VIPS.
Een intelligent besparingssyteem dat 
het energieverbruik tot wel 43% kan 
reduceren.  

Voor opslag van de ingrediënten is geen 
diepvries of koelkast nodig.   

cf 1043-AB
cf 1044-EA
cf 1045-HA

UITVOERINGEN

BESCHRIJVING

EIGENSCHAPPEN



coffee fresh 1040 serie 1043-AB 1044-EA 1045-HA

canister indeling top-ko-ca su-ko-ca-top ca-top-me-su-ko

café crème

espresso

dubbele espresso

café macchiato

cappuccino

cappuccino speciaal

chocolademelk of cacao

café mocca

café au lait

wiener melange

espressochoc

suiker

melk

heet water

koud water in table-top*

koud water CO2

kan koffie

kan heet water

kan koud water

sterkteregeling

automatisch spoelprogramma

van buiten uitneembare lekbak

dubbele bekersensor

gescheiden wateruitgifte

2 verschillende kopgroottes

touch screen (3-talig)

container leeg melding

elektronische lekbakbeveiliging

in hoogte verstelbaar koprooster

tijdklok

eco-stand en energiezuinig

side unit (betaalsysteem en bekers)

400V uitvoering

onderzetkast (dicht/vakjes)

10.4” multimedia touch screen

telemetrie

5 liter
2,7 tot 6,2 liter
2,7 tot 6,2 liter

2,7 liter
2,7 liter
300 p/u
500 p/u

860 x 385 x 560 mm
845 x 385 x 445 mm

ca. 37 kg
ca. 77 kg

CAPACITEIT
Boiler
Koffie
Cacao
Topping/Creamer
Suiker
Consumpties 230 Volt
Consumpties 400 Volt
Afmetingen: (hxbxd)

Onderkast: (hxbxd)

Gewicht automaat:
            met koud water:

AANSLUITGEGEVENS

Elektrische aansluiting:
  230V; 50 Hz; 3,4 kW
Optioneel: 400V; 2x16 Ampère, 50 Hz; 6,2 kW
 Wateraansluiting:
  3/4” (wasmachineaansluiting)

  = standaard instelling    = optioneel       

  * afwijkend formaat: (hxbxd) 860 x 385 x 615
           

Modelwijzigingen voorbehouden.

Bezoekadres:
Ohmweg 6  / 6101 WZ, Echt

T 0475-410196 / F 0475-410197
Correspondentieadres:

Palmbrugweg 14 / 6101 AJ, Echt
info@cf-beaumont.nl / www.cf-beaumont.nl


