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UITVOERINGEN
MS A400 EC 1M
MS A400 EC 2M

De Franke MilkSystem A400 EasyClean heeft een duidelijk 
intuïtief full colour touchscreen. Hierdoor is de bediening
eenvoudig, efficiënt en individueel instelbaar.

Het semi-automatisch reinigingssysteem (EasyClean) 
vereist een handmatige toevoer van het reinigingsmiddel. 
Gemak en comfort met minimale inspanning. Veilig, 
gemakkelijk, snel en praktisch.
 
Het 8-inch full colour touchscreen met kristalheldere 
resolutie maakt ongecompliceerde en efficiënte
bediening mogelijk.

Bovendien is er de mogelijkheid voor een eigen
company branding, door het gebruik van foto’s of video’s 
die vertoond worden op het full colour touchscreen.

De Franke MilkSystem A400 EasyClean is een zeer 
exclusieve volautomatische espressomachine met een
oogstrelend design. De machine is uitgerust met
praktische en toegankelijke bonenreservoirs.

Deze serie automaten is voorzien van een inventief 
systeem voor het maken van een klassiek kopje koffie 
of een heerlijke warme melk-creatie.

Van een latte macchiato tot een romige cappuccino, 
een espresso en nog veel meer.

Het reinigingssysteem EasyClean is een eenvoudig te 
activeren semi-automatische spoelfunctie. Dit systeem 
zorgt ervoor dat de machine steeds blijft voldoen aan 
de strengste hygiëne-normen.

Franke MilkSystem A400 EasyClean

AANSLUITGEGEVENS

elektrische aansluiting:
Franke MS A400 EC automaat - 230V; 50 Hz; 2,8 kW

melkkoeler 2 liter - 230V; 50 Hz; 0,33 kW
melkkoeler 7 liter - 230V; 50 Hz; 0,82 kW

wateraansluiting:
3/4” (wasmachineaansluiting)

verplichte aansluiting op vaste afvoer ø 50 mm
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CAPACITEIT
koffie bonen (1 molen) 6,0 liter
koffie bonen 1 (2 molens) 3,6 liter
koffie bonen 2 (2 molens) 3,6 liter
cacao 2,2 liter
afmetingen: (hxbxd)
basisautomaat 730 x 340 x 600 mm
melkkoeler 2 liter ** 315 x 190 x 300 mm
melkkoeler 7 liter ** 495 x 195 x 430 mm
Franke A-serie koppenwarmer 540 x 270 x 585 mm
universele koppenwarmer 585 x 300 x 430 mm
betaalsysteem 540 x 270 x 585 mm

Franke MilkSystem A400 EasyClean

** als afgebeeld

Franke MS A400 EC MS A400 EC 1M MS A400 EC 2M

koffie 1 bonen
koffie 2 bonen
café crème (1 of 2 kopjes)
espresso (1 of 2 kopjes)
caffè latte (1 of 2 kopjes)
dubbele espresso (1 of 2 kopjes)
cappuccino (1 of 2 kopjes)
cappuccino speciaal
chocolademelk
Wiener melange
café mocca
koffiechoc
latte macchiato
heet water
indeling ingrediëntcontainers Bko-vm-ca Bko-Bko-vm-ca  

in hoogte verstelbare uitloop
8” full colour touchscreen
automatisch spoelprogramma
koelunit voor verse melk 2 liter
koelunit voor verse melk 7 liter
doorvoer lekbak
gescheiden heet wateruitgifte
company branding touchscreen
koppenwarmer
side unit (betaalsysteem)
telemetrie

= standaard instelling   = optioneel       melkkoeler 2 liter melkkoeler 7 liter       of      = verplichte keuze     


